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VuTs József– TóTh MiKlós

Környezetkímélő növényvédelem 

A szárazföldi rovarmegporzású 
virágos növények (kezdve az 
ősi zárvatermőktől és cikászok-

tól) megporzóik csalogatására elsősorban 
különböző látási (vizuális), illetve sza-
glási (kémiai) információkat hordozó jele-
ket bocsátanak ki környezetükbe. Ezek 
a virágokból származó jelek sok esetben 
a megporzásért „cserébe” adandó ma-
gas tápértékű nektár jelenlétéről tájékoz-
tatják a rovart. Más esetekben viszont 
a rovarnak nem származik előnye ab-
ból, hogy rátalál a virágra, mint ahogy az 
egyes orchidea–hártyásszárnyú kapcso-
latokból ez ismert, ahol a virág az adott 
poszméhfaj nőstényéhez nagyon hason-
ló megjelenésű, ráadásul a faj hímjeire 
vonzó hatású, a nőstények által termelt 
ivari csalogatóanyagot (feromont) bocsát 
ki. A párzás reményében felbukkanó hím 
megtermékenyíti a virágot, cserébe vi- 
szont sem nektárt nem kap, sem párzótársra 
nem talál. A vizuális ingerek (virág színe, 
mintázata) főleg a nappal repülő rovarok 
számára fontosak, míg a virágokból szár-
mazó illatanyagok mind a nappali, mind 
az éjszakai életmódú rovarokat segíthetik 
a táplálékforrás megtalálásában. Az, hogy 
ebből az „információ-áradatból” melyek 

fontosak a rovar számára, az az adott fajtól 
függ. De nemcsak a virág színe, mintáza-
ta és illata, hanem annak térbeli helyzete, 
megvilágítottsága, valamint a környezet 
egyéb fizikai jellemzői (hőmérséklet, pára-
tartalom, szélsebesség stb.), illetve az 
állat élettani állapota (éhségszint, ivar- 
szervek fejlettsége) is befolyásolja a kere-
ső viselkedést (Raguso, 2004). 

Természetesen a tudományos alapon 
tervezett művirág készítése során képte-
lenség figyelembe venni a rovar virághoz 
való vonzódásáért felelős összes ténye-
zőt, így a kutatás csupán néhány kulcs-
fontosságú elemre koncentrálódhat. Az 
MTA Növényvédelmi Kutatóintézetben 
már évtizedek óta folynak olyan vizsgála-
tok, amelyek többek között a gyümölcsfák 
és dísznövények virágain károsító csere-
bogarak táplálékkeresésében szerepet ját-
szó ingerek tanulmányozását tűzték ki cé-
lul. Ezen kutatások célja az, hogy az adott 
bogarat hatékonyan csalogatni és befogni 
képes, a táplálékforrásnak, vagyis a virá-
goknak a színét vagy illatát, vagy a kettő 
kombinációját utánzó csapdákat sikerül-
jön kifejleszteni, melyek segítségével ha-
tásos lehet az előrejelzés, a rajzáskövetés, 
illetve bizonyos fajoknál tömegcsapdázá-

son alapuló környezetkímélő növényvéde-
lem. A következőkben  kutatócsoportunk a 
Cetoniidae családba tartozó virágbogarak 
néhány fajával kapcsolatos kutatási ered-
ményeit mutatjuk be. 

A virágbogarakról dióhéjban 

A bogarak (Coleoptera) rendjének Scara-
baeoidea családsorozatába, azon belül a 
Cetoniidae család Cetoniinae alcsaládjá-
ba tartozó virágbogarak imágói vagy fe-
kete színű, fehér mintázatú, sűrű, hosszú 
szőrű fajok, vagy fémfényűek és színesek, 
de akkor háti részük csupasz. Lárváiknak 
a test tori részéhez képest kisebb és kes-
kenyebb a fejük, lábaik csökevényesek, 
így fejük és testük hullámzásával halad-
nak előre; korhadékevők. Bábbölcsőt épí-
tenek, majd a kifejlett imágó telel át. Fej-
lődésük 1–2 évig tart. Imágóik virágokat 
látogatnak, növényi nedvekkel, pollennel, 
nektárral, különböző virágrészekkel és er-
jedő terméssel táplálkoznak. Elsősorban a 
virág cukortartalmú részeit kedvelik, pél-
dául a nektáriumokat és a porzókat, de 
kárt tesznek a szirmokban, a termőben és 
más virágrészekben is, egyes fajok a sze-

1. ábra. Bundásbogarak kártétel közben almán 
(I. Sivcev felvétele) 

2. ábra. Rezes virágbogár szőlőn lakomázik 
(voigt e. felvétele) 
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zon során később érőfélben lévő gyümöl-
csökben (pl. eper, őszibarack) is (1–2. áb-
ra). Nappal aktívak, verőfényes időben 
repülnek és párzanak, éjszaka talajrögök 
közé vagy virágok belsejébe rejtőznek. 
Hazánkban az Oxythyrea, epicometis, Ce-
tonia, Potosia és liocola nemek a leggya-
koribbak. 

Szín vagy illat, esetleg mindkettő? 

Színek
Abból kiindulva, hogy – hasonlóan más, 
verőfényes nappal repülő rovarhoz – a vi-
rágbogarak számára a virágok vizuális sa-
játságainak, elsősorban színének fontos 
szerepe lehet a táplálékkeresésben, olyan 
színeket választottunk szabadföldi teszte-
lés céljából, melyek reflektancia-spektru-
ma méréseink alapján a nappali rovarok 
színérzékelésének sávjába (kb. 300–600 
nm) esnek, vagyis ezeket a színeket ké-
pesek érzékelni. Hazánkban a mezőgaz-
daságilag legjelentősebb virágbogárfajok: 
a bundásbogár (epicometis hirta Poda), 
az aranyos rózsabogár (Cetonia a. aura-
ta l.), a rezes virágbogár (Potosia cuprea 
Fabr.) és a sokpettyes virágbogár (Oxythy-
rea funesta Poda). A leggyakrabban fehér 
(alma, földieper, vadrózsa, bodza) vagy 
sárga színű (fészkesek, pl. pitypang) vi-
rágokon táplálkoznak, ezért indokoltnak 
láttuk, hogy ezekkel a színekkel próbál-
kozzunk, kiegészítve repertoárunkat még 
kék és zöldessárga csapdákkal. Nagyon 
fontos volt, hogy a bogarak befogásához 
a legmegfelelőbb csapdatípust válasszuk 
ki, mely feladatra végül a más, közelro-

kon cserebogarakra kikísérletezett varsás 
csapdát választottuk (3. ábra). A különbö-
ző színek virágbogarakra gyakorolt hatá-
sát tanulmányozó kísérleteink eredményei 
a következőképpen alakultak: 

– a bundásbogár számára a legvonzóbb 
szín a kék volt, de sokat fogtak a fehér és 
a kétféle sárga színű csapdák is; 

– az aranyos rózsabogár és a rezes vi-
rágbogár csak vizuális ingert tartalmazó 

csapdákkal nem volt be-
fogható; 

– a sokpettyes virág-
bogár a sárga különböző 
árnyalataihoz vonzódott a 
legerősebben. 

Illatanyagok 
A virágos növények ál-
tal kibocsátott illatanya-
gok többségükben aromás 
vegyületek (főként ben-
zenoidok), melyek előál-
lítása nagy energia-ráfor-
dítást igényel, ezért eze-
ket a növények speciális 
részeikben (virág) szinte-
tizálják, és csak megha-
tározott napszakban bo-
csájtják ki attól függően, 
hogy megporzóik mikor 
aktívak. ezt a napi ritmust 
a világosság/sötétség idő-
tartama alakítja ki, és a 
kibocsátott keverék össze-
tétele erősen függ a hő-
mérséklettől: alacsonyabb 

hőmérsékleten általában kevesebb össze-
tevőből áll az elegy. Mivel az általunk 
vizsgált fajok viráglátogatók, feltételez-
tük, hogy a virágok által kibocsátott illat-
anyagok szintén jelzésértékűek lehetnek 
a bogarak számára, amikor azok táplálé-
kot keresnek. Szabadföldi kísérleteinkben 
a világ különböző tájain élő virágboga-
rakra vonzó hatásúnak talált, virágokból 
azonosított illatanyagokat próbáltunk ki. 
A keverékek optimalizálása során a minél 
kevesebb összetevőből álló, legerősebben 
csalogató elegyeket kerestük. Természete-
sen nem zárhattuk ki annak a lehetőségét, 
hogy a vizuális és a kémiai ingerek egy-
másra kölcsönösen hatva befolyásolják 
a bogarak csapdához való vonzódásának 
mértékét. ennek vizsgálatára olyan kísér-
leteket terveztünk, melyek során a vizu-
ális és kémiai ingereket önmagukban és 
együtt is teszteltük, hogy kiderüljön, a ket-
tő közül melyik, vagy esetleg mindkettő 
egyaránt fontos-e a legerősebb csalogató 
hatáshoz. Sejtelmeink beigazolódtak: 

– a bundásbogár esetében mind a kék 
szín, mind a kémiai csalétek jól vonzot-
ta a bogarakat, a kettő együtt viszont szá-
mottevően növelte a csapdába esett egye-
dek számát; 

– az aranyos rózsabogár és rezes virág-
bogár csalétek nélkül nem volt befogható, 
viszont a különböző színeket és a csalét-
ket közös csapdába téve a bogarak vala-
melyest erősebben vonzódtak a kék színű 
csapdákhoz; 

– a sokpettyes virágbogár esetében a 
sárga és zöldessárga csapdák csalogattak 

3. ábra. A különböző cserebogarak befogására  
legalkalmasabb kialakítású, varsás típusú csapda 

 (CSALOMON® VARb3) (Imrei Z. rajza) 

4. ábra. A legfontosabb európai kártevő virágbogárfajok befogására  
kutatócsoportunk által kifejlesztett varsás csapdák egyedi szín- és csalétek- 

kombinációi. 1: (e)-fahéjalkohol, 2: (e)-anetol, 3: 3-metil-eugenol,  
4: 1-fenetil-alkohol, 5: (+)-lavandulol, 6: 2-fenetil-alkohol 

csapda 
színe:
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a legerősebben, és a csalétek önmagában 
is vonzó hatású volt, a kettő együttes al-
kalmazásakor viszont a bogár erősebb 
vonzódást mutatott a zöldessárga színű 
csapdák iránt. 

A színek és illatanyagok virágbogarak-
ra kifejtett biológiai hatásának részletes 
kutatása végül lehetővé tette olyan csap-
dák kifejlesztését, melyek a vizuális és ké-
miai ingereket kombinálva hatékonyan és 
szelektíven fogják be célfajaikat hazánk-
ban (Schmera és mts. 2004; Tóth és mts. 
2005; Vuts és mts. 2008, 2010a, 4–5. áb-
ra). Annak eldöntése azonban, hogy ez a 
hatékonyság és szelektivitás milyen mér-
tékben teljesül a fajok elterjedési területé-
nek más részein, már egy Közép- és Dél-
Európára, valamint Kis-Ázsiára kiterjedő, 
egész szezonos, jól összehangolt kísérlet-
sorozatot igényelt. 

Nemzetközi kísérletek 

2008-ban öt országban, összesen tíz 
helyszínen állítottuk fel egész szezonos 
csapdázásos kísérleteinket (Vuts és mts. 
2010b). A 4. ábrán bemutatott szín- és 
csalétek-kombinációjú csapdákat tesztel-
tük minden helyszínen háromszor meg-
ismételve. A csapdába esett bogarak faj-
szintű meghatározása és az egyedszámok 
megállapítása után a sok ezer fogási adat-
tal végzett statisztikai kiértékelés meg-

mutatta, hogy mind a bundásbogár, mind 
az aranyos rózsabogár/rezes virágbogár, 
mind a sokpettyes virágbogár befogására 
kifejlesztett csapdák hatékonyan és sze-
lektíven működtek, ráadásul néhány érde-
kes jelenségre is fény derült. 

Például a bundásbogár hasonlóan erő-
sen vonzódott az aranyos rózsabogár/re-
zes virágbogár csapdájához, mint a saját-
jához. Ennek egyik oka valószínűleg az 
(amit már említettünk), hogy a kék színre 
érzékeny, mely színt – mint vizuális ingert 
– a rózsabogárcsapda is tartalmazza. Má-
sik okként a két csapda csalétkének közös 
(e)-anetoltartalma említhető, de az sem 
kizárható, hogy a rózsabogárcsapda csa-
létkének valamely más összetevője vált ki 
erős vonzódást a bundásbogárból. 

A sokpettyes virágbogár minden olyan 
kísérleti helyszínen, ahol előfordult, a fajra 
kifejlesztett csapdákba repült legnagyobb 
számban, de egyes helyeken a rózsabogár-
csapdák is jelentősebb mennyiségben fog-
ták őket, melynek okaként a két csapda csa-
létkének közös (+)-lavanduloltartalma hoz-
ható fel (6. ábra). A sokpettyes virágbogár 
csapdája volt a legszelektívebb a célfajára a 
három csapdatípus közül. 

A rózsabogárcsapdákban jórészt ara-
nyos rózsabogarak és rezes virágbogarak 
voltak, de – valószínűleg ismét a közös 
(+)-lavanduloltartalom miatt – egyes he-
lyeken számottevő mennyiség repült a 
sokpettyes virágbogár csapdájába is. 

Három másik virágbogárfajt is talál-
tunk csapdáinkban a kísérletek alatt, me-
lyek egyike a Tropinota squalida Scop. 
mediterrán elterjedésű bundásbogárfaj 
volt, amit ennek megfelelően csak Rómá-
ban és a szicíliai Acireale-ban fogtunk. Ér-
dekes módon, a befogott példányok a kö-
zeli rokon bundásbogáréhoz igen hasonló 
eloszlást mutattak: mind a két olaszorszá-
gi helyszínen erősen vonzódtak a bun-
dásbogár- és a rózsabogár-csapdákhoz. A 
bundásbogár-T. squalida mellett a másik 
közelrokon fajpárost a sokpettyes virág-
bogár-Oxythyrea cinctella Schaum alkot-
ta kísérleteinkben. Az O. cinctella a sok-
pettyes virágbogár török „megfelelője”, 
mely azonban nemcsak Törökországban, 
hanem már Dél-Szerbiától kezdve is egé-
szen Közép-Ázsiáig megtalálható. A két 
faj szoros rokonságát nem csupán alaktani 
bélyegeik, hanem – mint, ahogy vizsgá-
lataink kimutatták – kémiai ökológiájuk 
is alátámasztja, ugyanis az O. cinctella 
mindkét török helyszínen a testvérfajának 
csalogatására kifejlesztett csapdába repült 
legnagyobb számban, mely csapda így a 
jövőben alkalmas lehet a faj észlelésére 
és rajzáskövetésére. S végül, de nem utol-
sósorban, a valginae alcsaládba tartozó 
alkalmi kártevő suta virágbogár (valgus 
hemipterus l.) ritka eleme volt a fogott 
fajspektrumnak, csupán a horvátországi 
Bascica mellett felállított kísérletben ke-
rült elő nagyobb egyedszámban, ahol az 

5. ábra. A bundásbogár befogására 
szolgáló varsás csapda  

(CSALOMON® VARb3k) a kék szín  
és a virágillat-anyagos csalétek  

„ötvözete”, melynek a bundásbogarak 
nemigen tudnak ellenállni 

6. ábra. A sokpettyes virágbogár (kis kép) átlagos fogásait bemutató diagrammok 
a három csapdatípusban (1: bundásbogárcsapda, 2: sokpettyes virágbogár  

csapdája, 3: aranyos rózsabogár/rezes virágbogár csapdája) a 2008-as szezonban. 
A piros háromszögek a kísérleti helyszíneket jelölik. A helységek neve melletti  

darabszám az adott kísérletben fogott összes sokpettyes virágbogárfogást jelenti, 
az oszlopok fölötti betűk pedig a kezelések (1,2,3) közötti szignifikanciát  

mutatják (P=5%, ANOVA, Games-Howell) 
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aranyos rózsabogár/rezes virágbogár szá-
mára kifejlesztett csapdák többet fogtak, 
mint a másik két kezelés. 

eredményeink elemzése két érdekes 
dologra derített fényt. Először is arra, 
hogy egy adott csapda szelektivitását be-
folyásolja az, hogy a célfaj és más vi-
rágbogárfajok milyen egyedsűrűségben 
vannak jelen az adott területen. Másod-
szor, hogy egy adott csapdatípusnak az 
egész szezonra számított szelektivitása 
a célfajra nézve bizonyos helyeken szig-
nifikánsan különbözhet a csak a célfaj 
rajzási időszakában számított szelektivi-
tásától, melyre mindhárom csapdatípus-
nál akadt példa, s amelyet az írásban a 
bundásbogár példáján keresztül mutat be 
a 7. ábra. 

A kísérletek üzenetei 

Írásunkban bemutatott kísérleteinknek az 
alapkutatás szintű, a virágbogárfajok kü-
lönböző helyi populációja kémiai kom-
munikációjának összehasonlítása mellett 
a gyakorlati növényvédelemben is hasz-
nosítható eredményei születtek. Kide-
rült, hogy az aranyos rózsabogár/rezes 
virágbogár befogására kifejlesztett csap-
da a két célfajon kívül a bundásbogár és 
az azzal közelrokon T. squalida fogására 
egyaránt alkalmas. Ez olyan esetekben 
lehet előnyös, amikor egy adott gyümöl-
csöst az egész szezonon keresztül egy-
mást váltva, vagy egymással párhuzamo-
san több virágbogárfaj is károsít. Ameny- 
nyiben a kártétel csak a bundásbogár 

vagy a T. squalida számlájára írható, a fa-
jokra kifejlesztett csapda használata java-
solt, mivel annak előállítása – lévén csak 
két összetevő a csalétekben, szemben a 
rózsabogárcsapda négykomponensű csa-
létkével – gazdaságosabb. Ha pedig fel-
vetődik az igény egy, a suta virágbo-
gár befogására leginkább alkalmas csap-
da fejlesztésére, a korábbiakban említett 
illatanyagok kísérletes összehasonlítása 
válik szükségessé. 

Terveink közé tartozik egy az előbbi-
ekben felsorolt fajokon kívül más fajokat 
(beleértve többek között a sokpettyes vi-
rágbogarat) is hatékonyan befogni képes 
csapda kifejlesztése, melyre alkalmas ki-
indulási alapnak bizonyulhat a rózsabo-
gárcsapda. Ez megkívánja a kék és zöldes-
sárga színek, valamint a kétfajta csalétek 
önmagukban, valamint különböző kom-
binációkban való kipróbálását, hogy egy 
újabb, nemcsak a hazai, hanem a nemzet-
közi porondon is helytálló eszközt adjunk 
az előrejelzésen fáradozó termelők kezé-
be, a magunk módján hozzájárulva az in-
tegrált növényvédelem fejlődéséhez, és a 
hazai tudományos alapkutatás presztízsé-
nek növeléséhez.  
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7. ábra. A bundásbogár befogására kifejlesztett csapdába esett virágbogárfajok 
százalékos eloszlása a teljes szezon alatt (ábra felső része) illetve a bundásbogár fő 

rajzási időszakában (ábra alsó része) az egyes kísérleti helyszíneken.  
Az oszlopok fölötti számok a befogott virágbogarak darabszámát jelölik 
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