
Az MTA Növényvédelmi Kutató-
intézetében már évtizedek óta fog-
lalkozunk kártevő bogarak kémiai
kommunikációjának tanulmányo-
zásával. Az eddigi, nagy szaktudást
és komoly technikai hátteret igény-
lő kutatások eredményeképpen
ma már közel száz kártevő lepke-,
bogár- és egyéb rovarfajra kapha-
tók feromoncsapdák, melyek segít-
ségével az ellenük való védekezés
időzítése könnyűszerrel megtehe-
tő. Ezek legtöbbje úgynevezett
ragacsos csapda (RAG), ami a fero-
monos csalétek által odacsaloga-
tott kisebb termetű lepkéket egy
ragaccsal bekent fogófelületen ejti
fogságba. Ezek a csapdák kiválóan
alkalmasak az adott kártevő megje-
lenésének legkorábbi jelzésére, e
célra keresve sem találhatnánk
ennél érzékenyebb módszert. Hát-
rányuk viszont, hogy a ragaccsal
bevont lap egy idő után telítődik a
megfogott rovarokkal, így csökken
a fogófelület és ezáltal az érzékeny-
ség, ami nagyobb termetű fajok
esetében hamar bekövetkezhet.
Ezenkívül – a rovarkártevők visel-
kedésének tanulmányozása során
– az is kiderült, hogy számos, a gyü-
mölcsösökben kárt okozó faj meg-
fogására a ragacsos csapdatípus
egyáltalán nem alkalmas. Ilyen
rovarok befogására fejlesztettük ki
a módosított varsás, VARb3 kódjel-
lel jelzett, nem szokványos felépíté-
sű feromoncsapdáinkat, melyeket
ebben a cikkben bemutatunk. A
VARb3 típusú varsás csapdáknak a
kártevő megjelenésének pontos
előrejelzésén túl megvan az az elő-
nyük is, hogy – mivel nem telítőd-
nek a megfogott rovarokkal –
egész évben nyomon lehet velük
követni azon kártevők rajzásmene-
tét, melyek RAG csapdával nem,
vagy csak kevésbé hatékonyan
csapdázhatók. Sőt, mi több, a
VARb3 csapdák számos esetben

alkalmasnak bizonyultak bizonyos
kártevő rovarfajok tömegcsapdázá-
son alapuló közvetlen gyérítésére
is! Ez a tény azért nagyon fontos,
mert manapság szerencsére egyre
gyakrabban merül fel az igény haté-
kony, mégis környezetkímélő eljá-
rások alkalmazása iránt, másrészt
élelmiszer-biztonsági szempontból
közvetlenül a gyümölcsszüret előtt
rovarölő szerek használata tilos, így
a hatékony védelemben csak olyan
módszerek jöhetnek számításba,
amelyek ezek használatát kiküszö-
bölik. 

Kutatócsoportunk hosszú éve-
ken át tartó munkájának „gyümöl-
csei” azok a különböző VARb3
típusú varsás csapdák, melyek
segítségével számos esetben sike-
rült gyümölcsösökben az adott
rovarfaj kártételi szintjét a gazdasá-
gi kártételi küszöb alá csökkenteni.
A VARb3 csapdák azon az elven
működnek, hogy az illatanyag
(vagy az illatanyag és a csapda
színe együttesen) által odacsalo-
gatott rovar a függőleges lapnak
nekiütközve egyszerűen beleesik a
csapdatest alján lévő fogóedénybe,
ahonnan a varsás szerkezet miatt
nem tud kiszabadulni. A csapdába
helyezett molyirtó darabka az eset-
leg túl „agyafúrtnak” bizonyuló pél-
dányoknak sem ad lehetőséget a
további károsításra. 
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A VARb3 csapdákkal fogható
kártevő rovarfajok között vannak
olyanok, melyek csalogató anyaga
az adott faj nősténye által kibocsá-
tott szexferomon, pontosabban
annak mesterségesen előállított
alakja, mely a nőstény állat által
kibocsátott feromonnal összeha-
sonlítva ugyanolyan erősségű von-
zó hatást fejt ki. Ezek a szintetikus

szexferomon-csalétkek csakis az
ugyanazon fajhoz tartozó hím
egyedeket csalogatják, s igen erős
vonzóerőt jelentenek számukra.
Ezt a jelenséget használják ki a
nagy (Cossus cossus) (1. kép) és a
kis farontólepke (Zeuzera pyrina)
(2. kép) fogására kifejlesztett
VARb3 csapdák. (A két faj fero-
monja eltérő, tehát külön csapdát
kell kiraknunk a nagy és külön
másikat a kis farontó fogására.)
Eddigi tapasztalataink szerint e
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Nem szokványos feromoncsapdák
a gyümölcskártevő rovarok elleni védekezésben

Vuts József, Dr. Tóth Miklós – MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, Budapest

A nagy farontólepke fogására 
kifejlesztett VARb3 csapda 

(Fotó: Voigt Erzsébet)

1. kép

Ha a kis farontó lepke csapdázása a cél,
a VARb3 csapdákat a lombkorona fölé

kell helyezni  
(Fotó: Voigt Erzsébet)

2. kép



fajoknál a színeknek elenyésző a
szerepe a csalogatásban, ezért a
VARb3 csapdák felsőrésze átlátszó.
A nagy és a kis farontó lárvája a
gyümölcsösökben, faiskolákban a
fák törzsébe, illetve ágaiba fúrt
járatai miatt komoly károkat okoz.
A VARb3 csapdákkal, melyek az
adott faj szintetikus szexferomon-
ját tartalmazzák, könnyűszerrel
megállapíthatjuk, hogy gyümöl-

csösünkben jelen van-e a nagy
vagy a kis farontó, és ha igen,
behatárolhatjuk a lepkék megjele-
nésének idejét és követhetjük raj-
zásuk menetét. 

A helyzet egy kicsit más a zöld és
a rezes cserebogárnál (Anomala
vitis és A. dubia), amelyeket szin-
tén átlátszó felsőrészű, feromon-
nal csalétkezett VARb3 csapdákkal
foghatunk (ugyanaz a feromon-
csalétek mindkét fajt egyaránt jól
fogja) (3. kép). Ebben az esetben a
csapda a kárt okozó fejlődési ala-
kot, a kifejlett bogarat fogja meg,
ezáltal közvetlen egyedszám-csök-
kentésre is lehetőség van! Az imá-
gók a szőlő és nagyon sokféle gyü-
mölcsfa lombozatának megrágásá-
val okoznak jelentős károkat, illet-
ve újabban egyre gyakrabban
kapunk jelentést őszibarack és
nektarin ültetvényekben az éredő
gyümölcsön okozott gyümölcskár-
ról. Sikeres tömegcsapdázással tör-
ténő védekezésről számoltak már
be több helyen is olyan barackter-

mesztők, akik gyümölcsösük sze-
gélyére helyeztek ki zöld cserebo-
gár szexferomonnal ellátott VARb3
csapdákat (kettős sorban, 10-15 m-
es kötésben), mintegy „beszegve”
a védendő területet. A kártételi
szintet minden esetben néhány
százalék alá sikerült szorítani, míg
a szomszédos gyümölcsösben a
gyümölcskár elérte a 25-30 %-ot is.
Ráadásképpen jelentős vegyszer-
megtakarítást, ezáltal kisebb kör-
nyezeti terhelést is elkönyvelhettek. 
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A tápnövény bizonyos részeiből
(virág, gyümölcs) származó illat-
anyagok csalétekként való felhasz-
nálása azért előnyös, mert a szex-
feromonokkal ellentétben –
melyek csak az adott faj hím egye-
deit csalogatják – ezek a nősténye-
ket is erősen vonzzák, ezáltal
további egyedszám-csökkentést
érhetünk el, hisz a helyi rovarné-
pességből kifogott nőstény egye-
dek többé már nem rakhatják le
petéiket. Az igazsághoz azonban
hozzátartozik, hogy egy tápnö-
vényből származó vegyületeket
tartalmzó csalétek nincs olyan
erős vonzó hatással az adott faj
egyedeire, mint ugyanazon faj
szexferomonja. Ennek ellenére
több, igen sikeres tömegcsapdázá-
sos védekezésről számolhatunk

be a bundásbogár (Epicometis hir-
ta) esetében. A bundásbogarak
fogására alkalmas csapda a tápnö-
vény-attraktáns (esetükben virág-
illat-anyagok) mellett világoskék
színű felsőrésszel is rendelkezik,
mert a faj táplálék-keresésében a
kémiai ingeren kívül a vizuális
információk is fontosak. A kék szí-
nű csapda (VARb3k) így tehát
mint egy „mesterséges virág” csa-
logatja magához a táplálékukat
kereső bogarakat (4. kép). A bun-
dásbogár kártételét a Bácskában
szamóca-ültetvényben és almás-
ban is a gazdasági kártételi
küszöb alá sikerült szorítani

VARb3k csapdák alkalmazásával
(5. kép). 

Az aranyos rózsabogár (Cetonia
a. aurata) és a rezes virágbogár
(Potosia cuprea) esetében is –
mely utóbbi két fajt ugyanazon
csalétekkel lehet csalogatni – elő-
nyös a kék színű VARb3k csapdák
alkalmazása. Ezek a virágbogarak
gyümölcsfák és egyéb dísznövé-
nyek virágrészeinek, később
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extra 28.

Zöld cserebogár fogás
a VARb3 csapdában

(Fotó: Tóth Miklós) 

3. kép

Bundásbogár csapda (VARb3k) 
földieper ültetvényben

(Fotó: Ivan Sivcev) 

4. kép

Bundásbogár csapdák tömegcsapdázás-
hoz kihelyezve (eperültetvény)

(Fotó: Ivan Sivcev) 

5. kép

A VARb3k csapdát az aranyos
rózsabogár és rezes virágbogár

fogására egyaránt jól használhatjuk. 
A képen a csapda által megfogott

rózsabogarak közelről
(Fotó: Vuts József)

6. kép



pedig az érőfélben lévő gyümölcs
(őszibarack, kajszi, nyári alma,
még cseresznye/meggy is) megrá-
gásával okoznak jelentős károkat.

Az aranyos rózsabogár és a rezes
virágbogár esetében hazai (hajdú-
hadházi és debreceni), illetve Hor-
vátországban Zadar környéki őszi-
barackosok védelmét sikerült biz-
tosítani a tömegcsapdázás mód-
szerével, 15-20 csapda/ha sűrűség-
ben (6. kép). 

Varsás csapda-arzenálunkat
tovább gazdagítja a szintén virág-
kártevő sokpettyes virágbogár
(Oxythyrea funesta) fogására
nemrégiben kifejlesztett, zöldes-
sárga felsőrésszel rendelkező
csapda (VARb3z), mely csalétek-

ként a fajra legerősebben ható
virágillat-anyagok keverékét tartal-
mazza, s kihasználja e bogár erős
vonzódását a zöldessárga színhez
(7. kép). Még egészen friss újítás
lévén nem volt alkalmunk arra,
hogy kipróbáljuk, vajon a VARb3z
csapda a sokpettyes virágbogár
előrejelzésén és rajzáskövetésén
kívül alkalmas-e a kártevő töme-
ges gyérítésére is, de a korábbi
tapasztalatok alapján igen bizako-
dóak vagyunk. 

�
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A VARb3z csapda kiválóan alkalmas a
sokpettyes virágbogár csapdázására

(Fotó: Vuts József)

7. kép

Dinamikusan fejlődő mezőgazdasági inputanyag kereskedelemmel
foglalkozó cég fiatal, lendületes csapatába kereskedelmi üzletkötő- szak-
tanácsadó munkatársat keres Pest, Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-
Szolnok megye térségébe. Ezen a területen szerzett tapasztalat, illetve
növényvédő szakmérnöki végzettség előnyt jelent. Szakmai önéletrajzokat
a  kereskedelmi.uzletkoto@gmail.com e-mail címre várjuk. (x)
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