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ELŐZETES VIZSGÁLATOK AZ AKÁCMOLY (ET/ELLA
Z/NCKENELLA TR.) (LEPIDOPTERA: PHYCITIDAE) RAJZÁS-
KÖVETÉSÉRE ÚJONNAN KIFEJLESZTETT
FEROMONCSAPDÁVAL
Tóth Miklós1, Szarukán István2 és Szócs Gábor1
1MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, 1525 Budapest, Pf. 102.
2Agrártudományi Egyetem, Növényvédelmi Tanszék, 4001 Debrecen, Pf. 58.

A magyar kutatók által korábban azonosított akácmoly (Etiella zinckenella) feromon kompo-
nensekkel végzett szabadföldi csapdárásokban megállapították, hogy hazai körülmények között a
legjobb hatást a II (Z) tetradecenil acetát és a 9(Z)-tetradecenil acetát elegyével csalétkezett
csapdák adják. Az ezzel az eleggyel csalétkezett feromoncsapda előzetes vizsgálatokban fénycsap-
dával összehasonlítva perspektivikusnak mutatkozott a kártevő rajzásának követésére.

Az akácmoly (Etiella zinckenella Treitsch-
ke) (Lepidoptera: Phycitidae) a borsó és más
hüvelyesek fontos világkártevője, amely jelen
van az egész Föld mérsékelt, meleg és forró
égövi területein (Whalley 1973). A kártevő ha-
zánkban is közönségesen elterjedt; különösen
gyakori a Dunántúl keleti részein, illetve az
Alföldön (Mészáros és Vojnits 1967). A kártevő
elleni védekezésben felhasználható feromon-
csapda kifejlesztéséveI világszerte szárnos kuta-
tócsoport foglalkozott; elsőként magyar kutatók
vezetésével sikerüIt a nőstény feromonjában
jelen lévő vegyületek kémiai szerkezetét azono-
sítani (Tóth és mtsai 1989). Ebben a vizsgálat-
ban az azonosított vegyületek közül háromnak
a II (Z)-tetradecenil acetátnak (Zl1-14Ac), a
9(Z)-tetradecenil acetátnak (Z9-14Ac) és a
11(E)-tetradecenil acetátnak (Ell-14Ac) ele-
gye több-kevesebb hím akácmolyt csalogatott
szabadföldi csapdázásokban, mind Magyaror-
szágon, mind Egyiptomban. Mivel a befogott
hímek száma jelentősen ingadozott, további
csapdázásokat folytattunk, hogy meggyőződ-
jünk a csalogató elegy hatékonyságáról. A ki-
lencvenes évek elejétól folytatott csapdázá-
sainkban azonban a fogásokban erős szórás
mutatkozott, néhány csapda igen sok, mások
viszont csak néhány akácmolyt fogtak (Tóth és
Szőcs, nem publ.). Ez a tapasztalat fölvetette

annak esélyét, hogy a három ismert feromon-
komponens elegye nem ad optimális vonzóké-
pességű feromonkészítményt; ezért a jelen dol-
gozatban leírt vizsgálatokat abból a célból indí-
tottuk be, hogy az ismert feromonkomponensek
elegyeivel "szubtrakciós" kísérletet végezve a
hazai körülmények közötti leghatékonyabb
elegy összetételét meghatározzuk. Ezen túlme-
nően a legjobbnak talált feromonkompozícióval
előzetes kísérletet végeztünk annak megvizsgá-
lására, hogy alkalmasnak mutatkozik-e az akác-
moly rajzáskövetésére fénycsapdával összeha-
sonlítva.

Anyag és módszer

Vegyületek

A szintetikus feromonkomponensek S. Voer-
man .feromonbankjéból" (Wageningen, Hol-
landia) származtak, és 99%-os izomerikus és
általános tisztaságot mutattak kapilláris oszlo-
pos gázkromatográfiás mérésekben (Voerman
1988). A kipróbálandó vegyületek hexános 01-
datával gumigyűrú1<ból (Taurus, Budapest,
MSZ 9691/6) készített feromonki bocsátókat
impregnáltunk. (A kibocsátókhoz használt gu-
migyűrú1<et ezt megelőzően háromszor forrás-
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Eredmények és megvitatásukban lévő 70%-os etanolban, majd diklórmetán-
ban tisztítottuk.) A hatóanyagokkal impregnált
kibocsátókat a kísérlet megkezdéséig -65 "Cson
tároltuk. Az egyes komponensek kibocsátókénti
dózisát részben a természetes feromonban talált
arányuk (Tóth és mtsai 1989), részben korábbi
kísérletek (Tóth és mtsai 1995) alapján állapí-
tottuk meg.

Szabadföldi csapdázás

A használt csapdák átlátszó műanyag la-
pokból készült CSALOMON (MTA Növényvé-
delmi Kutatóintézete, Budapest) ragacsos csap-
dák voltak. A csapdákat 2,0-2,2 m magasságban
akácfák ágaira akasztottuk. Az összehasonlítan-
dó kombinációkkal csalétkezett (egy ismétlés-
hez tartozó) csapdák egy téglalap alaprajzú
csoportba, egymástól 4-5 m-re voltak elhelyez-
ve. Más ismétlés ek csapdacsoportjai 100-100
m-nyire voltak egymástól. Egy csapdacsopor-
ton belül a csapdák helyzetét ellenőrzésükkor az
óra járásának megfelelően változtattuk ("léptet-
tük"), hogy a csapda adott csoporton belüli
pozíciójából adódó fogási különbségek ki-
egyenlítődhessenek. A csapdák ellenőrzésekor a
fogott hímek számát följegyeztük, és a ragacs-
lapokat frissekre cseréltük.

A feromonkomponens-elegyek vizsgálatát
a következő csapdázási helyeken végeztük:

Tura, Heves megye; 1994. július 15-au-
gusztus 4.; kukoricást és almást határoló, kb.
10-15 m széles akácsor; 5 ismétlés; ellenőr-
zések kétszer hetente.

Érd-Elvira major, Pest megye; 1994.június
20-július 24.; kukoricást ás almást, illetve őszi-
barac kost határoló, kb. 8-10 m széles akácsor;
5 ismétlés; ellenőrzések kétszer hetente.

Az előzetes rajzáskövetési vizsgálatot a
Debreceni Agrártudományi Egyetem Bemutató
Kertjében (változatos, kisebb-nagyobb parcel-
lák különféle gyümölcs- és szántóföldi kultúr-
növényekból; szárnos akácfával) végeztük, ahol
egy feromoncsapdát üzemeltettünk 1994. május
9-tól szeptember 26-ig. A fogásokat hetente
háromszor olvastuk le; a csapdát havonta friss-
re cseréltük. A feromoncsapda helyétól kb. 200
m-nyire fénycsapdát üzemeltettünk (80 W, hi-
ganygőz égö). A fény csapda, rongálás miatt,
május 19-24'. között nem üzemelt.

A feromonkomponensek különböző elegyei-
vel csalétkezett csapdák közül azok, amelyek
csak a Z9-14Ac-ot, vagy ennek az Ell-14Ac-
tal alkotott kétkomponensű elegyét tartalmaz-
ták, nem fogtak hímeket (1. ábra). Mindkét
kísérleti helyen fogott néhány akácmolyt a Zl1-
14Ac-tal csalétkezett csapda, és a nagyobb po-
pulációsűrűséget mutató helyen (Tura) kisszá-
mú moly volt a Zl1-14Ac és Ell-14Ac elegyé-
vel ellátott csapdában is. A legjobb fogás azok-
ban a csapdákban volt, melyeknek csalétke a
Zl1-14Ac-ot és Z9-14Ac-ot együtt tartalmazta.
Ha ehhez a kétkomponensű elegy hez harmadik
komponensként az El1-14Ac volt hozzáadva,
úgy' a kis populációsűrűségű helyen (Érd-Elvi-
ra) a fogások csökkentek, nagy populációsűrű-
ség mellett azonban nem mutatkozott szignifi-
káns különbség.

Következtetésünk az, hogy hazai körülmé-
nyek között a Zl1-14Ac-ot és Z9-14Ac-ot
tartalmazó elegy a legerősebb hatású. A fero-
monkivonatban egyébkéntjelen levőEII-14Ac
(Tóth és mtsai 1989) nem tűnik szükségesnek a
csalogató hatás kiváltásához, sőt, hozzáadása
gátló hatású lehet. Valószínű, hogy - sok más,
az irodalomban leírt esethez hasonlóan (Arn és
mtsai 1992) - az El1-14Ac csupán műtermék-
ként volt kimutatható az oldószerrel készült
feromonmirigy-kivonatban, és természetes kö-
rülmények között nem kerül a levegőbe a fero-
mont kibocsátó élő nőstény lepke részéról.

Annak magyarázata, hogy az El1-14Ac
hozzáadásának gátló hatása miért nem mutatko-
zott meg a turai kísérletben is, az lehet, hogy itt,
a nagy populációsűrűség miatt már a kevésbé ha-
tékony Zll-14Ac/Z9-14AclEll-14Ac elegy-
gyel csalétkezett csapdák is - a hetenként kétsze-
ri ragacslapcsere ellenére - telítődtek; hiába "fo-
gott volna" a hatékonyabb kétkomponensű elegy
több molyt, ha a csapda ragacsos felülete már
"megtelt". Feltevesünk igazolására ez esetben
közvetlen kísérletet nem végeztünk ugyan, de ál-
talános tapasztalat, hogy a használt ragacsos
csapdatípusban akácmolyból a legkiemelkedőbb
fogások is maximum 20-30 fogott példány kö-
zött voltak más vizsgálatainkban (Tóth és Szőcs,
nem publ.). Gyakorlati szempontból a probléma
megoldását nagy kapacitású, nem telítődő csapda-
típusok bevezetése jelentheti (Szőcs és Tóth 1996).
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1. ábra. Akácmolyok (E. zinckenelIa) fogása az ismert feromonkomponensek elegyeivel csal étkezett
csapdákban. Az egyes komponensek kibocsátónkénti dózisa részben a természetes feromonban talált

arányuk (Tóth és mtsai 1989), részben korábbi kísérletek (Tóth és mtsai 1995) alapján került
megállapításra. Az azonos kísérleti területen belül az azonos betűvel jelzett oszlopok nem különböznek
egymástól szignifikánsan a P=5%-os szinten (ANOVA és Duncan's New Multiple Range Test alapján)

Az előző kísérletet követően a legjobbnak
bizonyult Zl1-14Ac/Z9-14Ac eleggyel csalét-
kezett feromoncsapdával és egy fénycsapdával
párhuzamosan rajzáskövetési vizsgálatot kezd-
tünk meg. Tekintettel arra, hogy a fény- és a
feromoncsapda más elven múködik, továbbá
hogy az általunk alkalmazott fény- és feromon-
csapda eltérő felépítésébó1 fakadó "befogadóké-
pessége" különböző volt, számszerű közvetlen
összehasonlítás nak nincs sok jelentősége. Ehe-
lyett a csapdák múködését elsősorban abból a
gyakorlati szempontból értékeltük, hogy az ál-
talunk befogott példányszámok alapján a rajzás
lefutása mennyire személetesen rajzolódik ki.

A Zl1-14AcIZ9-14Ac eleggyel csalétke-

zett feromoncsapda a májustól szeptember vé-
géig tartó rajzáskövetési vizsgálatban összesen
valamivel több hím akácmolyt fogott, mint a
fénycsapda (2. ábra). A feromoncsapda már
május közepétó1 rendszeresen fogott molyokat,
sőt, júniusban jelentős mennyiségü rajzást jel-
zett, a fénycsapda viszont egészen június végéig
csak elvétve fogott egy-két példányt. Ezzel
ellentétben, a júliusi-augusztus eleji időszakban
a fénycsapda fogásai mutatkoitak rend-
szeresebbnek, jóllehet a leolvasásonkénti fogá-
sok maximumai (9-13) általában valamivel
alatta maradtak a feromoncsapda- azonos idő-
szakban észlelt maximális fogásainak (13-16).
A feromoncsapdában viszont csak kevesebb
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2. ábra. Feromon-, ill. fénycsapdában fogott akácmolyok (E. zinckenelIa) egyedszámának időbeli eloszlása
egy májustói szeptemberig tartó folyamatos vizsgálatban

időpontban mutatkozott fogás. A fénycsapda
által fogott nőstények fogásainak alakulása
nagyjából megfelelt a fénycsapdában tapasztalt
hím fogások alakulásának (2. ábra). Mivel a
feromoncsapda - múködési elvéból fakadóan -
csak hímeket fog, nem volt értelme a feromon-
csapda fogásait közvetlenül összehasonlítani a
fénycsapdában regisztrált nősténymoly- fogá-
sokkal.

Rajzásvizsgálatunk előzetes jellegéból fa-
kadóan jelenleg nem tudunk kísérlettel alátá-
masztott magyarázatot adni a hímmoly-fogások
eltérő alakulására a feromon-, ill. fénycsapdá-
ban. Mindenképpen figyelemre méltó, hogy a
feromoncsapda éppen a vegetációs időszak ele-
jén, tehát abban az időszakban, amikor általá-

ban az esetleges permetezések szükségességéról
és időpontjukról kell dönteni, mutatott nagy
érzékenységet. Előzetes eredményeink arra mu-
tatnak, hogy a hazai fejlesztésű feromoncsapdák
felhasználása az akácmoly előrejelzésében pers-
pektivikus lehet, további, alapos, részletesebb
vizsgálatokra alapozva.

Köszönetnyilvánítás

A kísérletek a T017693 sz. OTKA részbeni
anyagi támogatásával folytak. A szerzók ezúton
is köszönetet mondanak Bakó Istvánnénak a
csapdázások végzésében nyújtott értékes segít-
ségéért.
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PRELIMINARY STUDIES ON SUITABILITY OF A RECENTLY DEVELOPED
PHEROMONE TRAP FOR MONITORING THE FLIGHT PATTERN OF THE LIMABEAN
POD BORER (ETIELLA ZINCKENELLA TR.) (LEPIDOPTERA: PHYCITIDAE)
IN HUNGARY

Miklós Töth ', István Szarukárt- and Gábor Szöcs!
IPlant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences, H-1525 Budapest, Pf. 102, Hungary
2Agricultural University, H-4001 Debrecen, Pf. 58, Hungary

In field trapping tests with the previously identified pheromone components of the limabean
pod borer (Etiella zinckenella) in Hungary it was established that best activity was shown by the
binary mixture of 11(Z)-tetradecenyl acetate and 9(Z)-tetradecenyl acetate. Traps baited with this
mixture proved to be promising for the monitoring the flight pattern of the pest in preliminary
comparisons wiht light trap data.
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