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RAGACSOS ÉS VARSÁS FEROMONCSAPDA-TípUSOK
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LEPKE (L YMANTRIA DISPAR L.) FOGÁSÁRA
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Vizsgálataink célja annak megállapítása volt, hogy vajon az Intézetűnk CSALOMON® csapda-
családjában nagyobb termetű lepkék fogására kifejlesztett varsás feromoncsapda-típusaink közül
melyik a legalkalmasabb a gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera, Lymantriidae) megfe-
lelő érzékenységíijelzésére, és emellett tömegesfogására is. Eredményeink alapján azt a következ-
tetést vontuk le, hogya VARs+ kódjelű varsás csapdatípusunk a kártevő megjelenését hasonló érzé-
kenységgel volt képes jelezni, mint a hagyományos RAG csapdatípus, a VARL+ kódjelű típus érzé-
kenysége azonban kisebb volt. Mivel a VARs+ varsás csapda fogókapacitása igen nagy (kb.
700-<300 példány) .fogásai ajelen lévő helyi gyapjaslepke-populáció mennyiségi viszonyait még na-
gyobb populációsűrűség esetén is hűen tükrözik, és a rajzásmenet követését lehetővé teszik. Nem va-
lószínű azonban, hogya hím lepkéknek a helyi populációból való "kifogása" révén a csapdatípust
közvetlen populációgyérítésre lehetne használni.

A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.)
(Lepidoptera, Lymantriidae) jelenlegi tömeges
gradációja (Hirka 2005) ismét erre a veszélyes
kártevőre irányította még a nem szakemberek fi-
gyelrnét is. A kialakult súlyos probléma fölveti a
hosszú és rövidebb távú előrejelzés ben alkal-
mazható módszerek, eszközök áttekintésének,
fejlesztésének fontosságát is.

A gyapjaslepke fő feromonkomponensének
a helyes szerkezetazonosítása (cisz-7 ,8-epoxi-
2-metiloktadekán) után (Bierl és mtsai 1970)
hamarosan a szintetikus feromonnal csalét-
kezett csapdákat széleskörűen kezdték felhasz-
nálni a kártevő megjelenésének jelzésére, rajzá-
sának követésére (1. pl.: Dissescu 1978,
Elkinton és Cardé 1980, Uchakinas 1980,
Wall ner és mtsai 1984, Voigt 1988, Sharov és
mtsai 1996, 1997). A faj fogására külföldi
szerzők több, különféle felépítésű csapdát aján-
lottak (Granett 1973, Mastro és mtsai 1977,
Elkinton és Childs 1983).

Vizsgálataink elsődleges célja annak megál-
lapítása volt, hogy vajon az Intézetünk CSA-

LOMON® csapdacsaládjában más rovarok fo-
gására használt, saját fejlesztésű, nem ragacsos
csapdatípusaink közül van-e olyan, amely alkal-
mas a gyapjaslepke megfelelő érzékenységű jel-
zésére, emellett tömeges fogására is. A kérdés
azért vetődött fel, mert a szokásos ragacsos
(RAG) csapdatípus ragacslapja már 8-10 gyap-
jaslepke befogásával betelik, így ez a csapdatí-
pus a rajzásmenet mennyiségi követésére nem
alkalmas.

Anyag és módszer

A kísérlet helyszíne

A kísérleteket részben egy Telki melletti ele-
gyes tölgyesben, részint egy Mende melletti
tölgyerdőben végeztük. Az egyes ismétlésekhez
tartozó csapdákat egy csoportban helyeztük el, a
fák vagy bokrok alsó ágaira, kb. 1,0 m magas-
ságba akasztva. A csapdák távolsága csoporton
belül 5-8 m, az egyes csapdacsoportok közti tá-
volság 20-25 m volt. A csapdákat hetente két-
szer ellenőriztük, ekkor a fogott lepkék számát
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feljegyeztük, és a fogott rovarokat a csapdákból
eltávolítottuk.

Csapdatípusok

A kísérletben használt csapdatípusok a
CSALOMON® csapdacsalád (MTA Növényvé-
delmi Kutatóintézete, Budapest) tagjai voltak.

• RAG csapda (Szőcs 1993, Tóth és Szőcs
1993): eredetileg különféle molylepkék fogásá-
ra kifejlesztett, ragacsos "delta" csapda, amely
egy háromszögletűre hajtogatott, 23x36 cm-es
áttetsző műanyag lapból áll. A csapdába bejutó
rovarokat egy cserélhető, lOx16 cm-es ragacsos
lap fogja meg, amely a csapda alsó részére van
helyezve.

• VARs+ csapda (Tóth és mtsai, 2000a,
2000b): eredetileg az amerikai kukoricabogár
(Diabrotica v. virgifera Le Conte) (Coleoptera,
Chrysomelidae) fogására kifejlesztett varsás
csapdatípus, amely a műanyag fröccsöntött var-
sás rendszer és a hozzá tartozó alsó fogóedény
mellett avarsás csapdatest fölött egy olyan
tetőlapból áll, melyen középen 6 cm átmérőjű
nagy lyuk van. A lyukas tetőhöz felső fogó-
edény van rögzítve. A fogóedény alatt a tetőn
egy átlátszó PVC keményfóliából készült kúp
helyezkedik el, amely a feromoncsalétek vizs-
gálgatását abbahagyó, és fölfelé mozduló rova-
rokat felső Iyukán át a fogóedénybe vezeti.
A kúp felső lyukának standard átmérője 1,5 cm.
A kúp jelentőségét vizsgáló kísérleteinkben
olyan VARs+ csapdát is kipróbáltunk, melynél a
kúp felső lyukának átmérőjét 2,5 cm-re növeltük.

A csalétket a VARs+ csapda tetőlapjához
rögzítettük, úgy, hogya hatóanyagot tartalmazó
része a tetőn lévő és a felső fogóedénybe vezető
kb. 5 cm átmérőjű lyuk közepére kerüljön.

• VARL+ csapda (Tóth és mtsai 2000b): ere-
detileg a gyapottok-bagolylepke [Helicoverpa
(Heliothis) armigera, Lepidoptera, Noctuidae]
fogására kifejlesztett, nagy fogókapacitású var-
sás csapdatípus, amely később más, nagyobb
termetű lepkefajokra is alkalmasnak bizonyult
(Subchev és mtsai 2004). Ehhez a csapdához
ugyanúgy, mint a VARs+ csapda esetében egy
varsás rendszer, valamint alsó fogóedény tarto-
zik, felső tetőlapján azonban nincs lyuk és felső

fogóedény. A csalétket a tetőlap közepére rögzí-
tettük, úgy, hogya hatóanyagot tartalmazó része
közvetlenül a tető alatt helyezkedj en el.

A csalétkek a CSALOMON® csapdacsalád
(MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, Buda-
pest) csapdáival forgalmazott feromoncsalétkek
voltak, racém cisz-7,8-epoxi-2-metiloktadekán
hatóanyaggal.

Mindkét varsás csapdatípus esetében a csap-
dába fogott rovarok elölésére a fogóedénybe (a
VARs+ típusnál a felső fogóedénybe is) kb. lxl
cm-nyi darabkát tettünk a Chernotox'P molyirtó
kazettából (Sara Lee, Temana IntI. Ltd, Slouth,
UK; hatóanyag 15% diklórfosz).

Statisztika

A statisztikai vizsgálatokban az ellenőr-
zésenként rögzített fogásokat ismétléseknek te-
kintettük. A fogási adatokra a (x+0,5) 1/2 transz-
formációt alkalmaztuk, majd az átlagok közötti
különbségek szignifikanciáját t próbával, illetve
ANOV Á-val és Games-Howell teszttel vizsgál-
tuk. A statisztikai feldolgozást a Statview"
vA.Ol és a SuperANOV ATM v1.11 (Abacus
Concepts, Inc., Berkeley, USA) szoftverekkel
végeztük.

Eredmények

Első kísérleteinket olyan kísérleti helyen ál-
lítottuk be, ahol a gyapjaslepke populációsűrű-
sége kicsi volt, így nem lépett föl az a veszély,
hogy heti kétszeri leolvasás mellett a fogott lep-
kék száma meghaladja a 10-12 egyedet, ami ta-
pasztalat szerint RAG csapdáink telítési szint je.
Ilyen körülmények között volt vizsgálható
ugyanis a ragacsos és varsás csapdák érzékeny-
sége közötti különbség.

Az első kísérletben a VARL+ csapdák szám
szerint kb. fele annyi lepkét fogtak csupán, mint
a RAG csapdák, aV ARs+ csapdák fogása pedig
valamelyest meghaladta a RAG csapdákban ta-
pasztalt fogásokat, a különbség azonban nem
volt szignifikáns, jelezve, hogy a ragacsos és
varsás típu sok között nincs nagy érzékenység-
különbség (1. ábra). A VARs+ csapdák fogásai
viszont szignifikánsan nagyobbak voltak, mint a
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1. táblázat

Gyapjaslepkék átlagos fogásai feromonnal csalétkezett ragacsos (RAG), ill. varsás (VARs+) csapdákban

Csapda típusa Átlagos fogás (±SE)

RAG
VARs+ (tető fölötti átlátszó kúp lyukátmérője 1,5 cm)
VARs+ (tető fölötti átlátszó kúp lyukátmérője 2,5 cm)
VARs+ (tető fölötti átlátszó kúp hiányzik)

Telki,2002
3,71 (±0,71) a
4,29 (±0,84) a
4,29 (±0,66) a

n.t.

Telki,2003
n.t.

3,73 (±0,76) a
2,30 (±0,29) a
2,59 (±0,52) a

Telki, 2002 júl. 18 - aug. 14; ill. 2003 jún. 24 - aug. 11. Mindkét kísérletben 4 csapdacsoportot (ismétlés)
üzemeltettük. Az egy oszlopon belül azonos betűvel jelölt átlagok nem különböznek szignifikánsan a P=5%
szinten (ANOVA, Games-Howell teszt). n.t. = az adott kísérletben ez a kezelés nem szerepelt.

(Table 1. Mean catches of gypsy moths in sticky (RAG) and funnel (VARs+) trap designs baited with pheromone.
Telki, July 18 - August 14, 2002; and June 24 - August 11,2003; 4 replicate blocks in each test. Means with
same letter within one column are not significantly different at P=5% by ANOVA, Games-Howell. n.t. = treatment
not tested in given test).

VARL+ csapdákéi, tehát a VARs+ lényegesen
alkalmasabbnak mutatkozott a VARL+ típusnál
a gyapjaslepke érzékeny jelzésére. Emiatt a to-
vábbi kísérletekben aV ARs+ csapdatípust vizs-
gáltuk részletesebben.

Az ugyanazon a kísérleti helyen 2002-ben
végzett kísérletben a VARs+ csapdatípus ismét
hasonló jól fogott, mint a RAG (1. táblázat).
Nem volt különbség a VARs+ csapda változa-
tok fogásai között, ha a tető fölötti átlátszó kúp
lyukátmérőjét 1,5 cm-ról 2,5 cm-re megn a-
gyobbítottuk, vagy ha az átlátszó kúp hiányzott
a csapdából (1. táblázat). Ez arra utalt, hogya
tető fölötti átlátszó kúpnak nincsen lényeges ha-
tékonyságbefolyásoló szerepe a gyapjaslepke
esetében. Ezt a következtetést alátámasztja az a
megfigyelés is, hogy - ellentétben az amerikai
kukoricabogámáI tapasztaltakkal, ahol a fogás
zöme a VARs+ csapda felső fogóedényéből
származott (Tóth és Imrei, nem publikált megfi-
gyelés) - a gyapjaslepkefogások zöme kísérle-
teinkben az alsó fogóedényből került ki. A
VARL+ típus kisebb hatékonysága viszont arra
utal, hogy lényeges szerkezeti részlet a VARs+
csapda tetőlapján levő nagy lyuk, és fölötte az
átlátszó felső fogóedény megléte. Annyi bizo-
nyos, hogy a csapdába repülő lepkék viselkedé-
sét közvetlenül megfigyelve azt tapasztaltuk,
hogy a csalétket kis ideig vizsgálgató lepkék,
miután megbizonyosodnak róla, hogya szinteti-
kus csalétekkel nem tudnak párosodni, érdek-
lődésüket elveszítvén szinte kivétel nélkül föl-
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1. ábra. Gyapjaslepkék átlagos fogásai feromon-
csalétekkel ellátott, ragacsos (RAG) és különféle

varsás (VARL+, VARs+) csapdatípusokban.
Telki, 2001 jún. 20 - szept. 3. A kísérletben 3 csapda-

csoportot (ismétlés) üzemeltettünk.
Az azonos betűvel jelölt oszlopok nem különböznek

szignifikánsan a P=5% szinten
(ANOVA, Games-Howell teszt).

(Fig 1. Mean catches of gypsy moths in sticky (RAG)
and two different funnel (VARL+, VARs+) trap

designs baited with pheromone.
Telki, June 20 - September 3,2001,3 replicate

blocks. Means with same letter are not significantly
different at P=5% by ANOVA,

Games-Howell)
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felé próbálnak elrepülni. A
VARs+ csapda esetén így a
felső fogóedénybe jutnak, majd
az átlátszó falon át próbálván
menekülni, előbb-utóbb tájéko-
zódásukat vesztve (esetleg a fej-
vesztett csapdosástól, ill. a fo-
góedényben levő molyirtó-
darabka hatóanyagának hatásá-
tól kissé elgyöngülve) leesnek
az alsó fogóedénybe.

Egy nagyobb populációsű-
rűségű kísérleti helyen, a teljes
rajzásidőt magába foglaló kísér-
letünkben az első lepkék megje-
lenését a RAG és a VARs+
csapdatípusok egy időben jelez-
ték (tehát érzékenységük hason-
ló volt, megerősítve korábbi kí-
sérleteink eredményeit), a
későbbiek folyamán viszont a
jelentősen megnövekedő populáció változásait
a fogás csak a nagy fogókapacitású VARs+
csapda esetében volt képes követni (2. ábra).
Ezen a helyen - a RAG csapdák fogókapacitásá-
nál nagyobb populáció jelenléte miatt - a
VARs+ csapdák átlagos fogása magasan szigni-
fikánsan, mintegy egy nagyságrenddel megha-
ladta a RAG csapdák átlagos fogását (2. ábra).

-<>- /\

~AG

t
július augusztus

2. ábra. Gyapjaslepkék fogásainak időbeli lefutása és átlagai fero mon-
csalétekkel ellátott, ragacsos (RAG) és varsás (VARs+) csapda-

típusokban. Mende, 2002 júl. 10 - aug. 17. A kísérletben 3 csapdacso-
portot (ismétlés) üzemeltettünk. Szignifikancia: kétmintás t próba.

(Fig 2. Seasonal pattern and means of catches of gypsy moths in sticky
(RAG) and funnel (VARs+) trap designs baited with pheromone.

Mende, July 10 - August 17, 2002, 3 replicate blocks.
Significance by unpaired Student ttest.)

Következtetések

Eredményeink alapján azt a következtetést
vontuk le, hogya VARs+ kódjelű varsás csap-
datípusunk a kártevő megjelenését hasonló ér-
zékenységgel képes jelezni, mint a hagyomá-
nyos RAG csapdatípus, a VARL+ kódjelű típus
érzékenysége kisebb. Mivel a VARs+ varsás
csapda fogókapacitása igen nagy (kb. 700-800
példány), fogásai a jelen lévő helyi gyapjaslep-
ke-populáció mennyiségi viszonyait még na-
gyobb populációsűrűség esetén is hűen tükrö-
zik, és a rajzásmenet mennyiségi változásainak
követését lehetővé teszik.

Nem valószínű azonban, hogy az előre-
jelzéses alkalmazáson túlmenően, a hím lepkék-
nek a helyi populációból való "kifogása" révén
a csapdatípust közvetlen populációgyérítésre is

lehetne használni. Arra ugyanis, hogy annyi hím
lepkét "fogjunk ki", hogy a nőstények pár nélkül
maradjanak, csekély az esély, hiszen 1-2%-nyi
megmaradó hím többször párosodva már a
nőstények jelentős százalékát lenne képes meg-
termékenyíteni, nem elhanyagolható szám ú fer-
tilis petecsomó, ill. utódnemzedék létrejöttét
eredményezve.

Köszönetnyilvánítás

A kutatást részben a Bolyai János Kutatási
Ösztöndíj (Imrei Z.), részben az OTKA
(T0l7693, T029126, T37569) támogatásával
végeztük.
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COMPARISON OF EFFICIENCY OF STICKY AND FUNNEL PHEROMONE TRAP TYPES
FOR CAPTURING THE GYPSY MOTH (LYMANTRIA DISPAR L.) (LEPIDOPTERA,
LYMANTRIIDAE)

M. Tóth, F. Kádár and Z. Imrei
Plant Protection Institute, HAS, Budapest, Pf. 102, H-1525

The principal aim of the present experiments was to study which of the funnel trap designs -
developed for capturing other insects within the framework of our Institute's CSALOMON® trap
family - were suitable for sensitive monitoring of the gypsy moth Lymantria dispar L. (Lepidoptera,
Lymantriidae). The problem arose because our sticky delta trap type (CSALOMON® RAG) aceord-
ing to experience already saturates after having caught 10-12 gypsy moth specimens, thus it is
unsuitable for the study of quantitative aspects of the flight pattern. Among the trap designs tested the
funnel trap type CSALOMON® VARs+ proved to be as sensitive as the sticky delta type RAG,
whereas the CSALOMON® VARL+ design was less sensitive. As the catch capacity of the VARs+
trap type is quite large (ca 700-800 specimens) its catches can follow quantitatively population
changes of the gypsy moth population present at the site also at higher population densities, and
make the study of the flight pattern more reliable. Consequently the VARs+ trap type baited with the
synthetic sex pheromone is recommended for both sensitive detection and quantitative flight rnoni-
toring of gypsy moth in Hungary.
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