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BEVEZETÉS
Az Észak-Amerika (Mexikó, Kalifornia) dióültetvényeit jelentősen
károsító fúrólégy faj (Rhagoletis completa Cresson, Diptera: Tephritidae)
Európába történő behurcolása után (MERZ, 1991; DUSO, 1991) gyors
terjedésére kontinensünkön minden adott volt. A tápnövények, azaz a
királyi dió (Juglans regia L.) és hibridjei (a termesztett diófajták), a fekete
dió (Juglans nigra L.) szinte mindenütt elterjedtek. A házi kertek
kedvencei, az utak mentén nagyon sok helyen diófa van, vagy a
véletlenszerűen meglévő, több fából álló dió ligetek (különösen jó
vízellátottság területeken pl. árterekben), továbbá a dió erdőalkotó is. Ezek
a fák növényvédelemben nem részesülnek, így lehetőséget nyújtanak a
kártevők, ill. kórokozók gyors terjedésének. A szomszédos országok
jelentős fertőzöttsége után (Ausztria, 2008; Szlovénia, 2010; Horvátország
északi határa 2011) (EPPO RS 2008/155, MIKLAVC és mtsai, 2010; BARIC és
mtsai, 2015) valószínűsíthető volt, hogy Magyarországon is jelen van,
csupán a megfigyelés területének helyes megválasztása után kapjuk a
megfelelő eredményt. Feltételezésünk igazolódott, amikor 2011 folyamán
(TUBA és mtsai, 2012) károsító lárvákat találtak az osztrák határ közelében.
Magát a kártevőt imágó alakban színcsapdák segítségével mutatták ki,
Győr-Sopron-Moson, Vas és Zala megyékben (OROSZ és mtsai, 2012;
VOIGT és mtsai, 2012).
A CSALOMON® PALz csapdák Horvátországhoz közeli, Zala megyei
helységekben olyan egyedszámban fogták a R. completa imágókat
(Tornyiszentmiklós 344 egyed, Bázakerettye 299 egyed), hogy igazolódott,
a kártevő már korábban jelen volt az országban, és további terjedésével kell
számolnunk.
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ANYAG ÉS MÓDSZER
Megfigyeléseket az alábbi témakörökben végeztünk:
1. A szintetikus csalogató anyag hatása a színcsapdák
fogóképességére,
2. A csapda színe hogyan befolyásolja a csapdák által fogott
dióburok-fúrólégy (továbbiakban DBFL) egyedszámát,
3. A csapdák elhelyezési magassága,
4. A 2016. és 2017. évi jelentős DBFL rajzások bemutatása.
A vizsgálati helyeket véletlenszerűen állapítottuk meg, vizsgálatainkat
rendszerint növényvédelemben nem részesített közlekedési útvonalak
melletti szoliter diófákon, vagy néhány fából álló dió ligetekben végeztük.
A megfigyelési időszak elején (2012-2014) közvetlenül a horvát határ
mellett, Zala megyében lévő községek környékén lévő fákon helyeztük el a
csapdákat, majd a kártevő elterjedési területének növekedésével Somogy
megye déli, középső majd északi területein. Somogy megye Magyarország
egyik legjelentősebb diótermesztő területe, ezért volt fontos, hogy innen
kapjunk adatokat.
Szintetikus csalogatóanyagként elsősorban a már megjelent kaliforniai
és mexikói, ill. európai adatok alapján (MIKLAVC és mtsai, 2010; RIEDL és
HOYING, 1981; RIEDL és mtsai, 1989; VAN STEENWYK és mtsai, 2013;
VOIGT és TÓTH, 2009) ammónium karbonát és ammónium acetát keverékét
használtunk. Ez a keverék már korábban pozitív eredményt adott más
Rhagoletis faj esetében (TÓTH és mtsai, 2014).
A csapdák színére vonatkozóan is állt rendelkezésünkre számos irodalmi
adat, ezeket fent említettük. A szerzők egybehangzóan azt állapítják meg,
hogy a sárga különböző árnyalatai fogják leghatékonyabban a DBFL-t.
Külön megemlítik, hogy a fehér színnek nincs hatása a fogásra. Ezért
Molnári határában (Zala megye) lévő, több diófás ligetben
CSALOMON®PALf és CSALOMON®PALz csapdákat helyeztünk el,
2014-ben, ezeket a csapdákat minden esetben a már említett csalétekkel
láttuk el.
2011-ben és 2013-ban Horvátországban végeztük a csapda kihelyezési
magasságára vonatkozó megfigyeléseket. Két magasságot választottunk, a
földtől 2 ill. 4 méterre.
A faj elterjedésére vonatkozó vizsgálatainkat, minden esetben
CSALOMON®PALz csapdával végeztük. 2016. és 2017. években a Juglans
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Hungaria Kft. engedélyével lehetőségünk volt termő dióültetvényben is
(Pusztaszentgyörgy, fajta: Alsószentiváni 117) csapdákat kihelyezni.
A megfigyelési időszak alatt az értékeléseket hetente végeztük.
Néhányszor a csapadékos időjárás vagy a növényvédőszeres kezelés ezt
megakadályozta.
EREDMÉNYEK
1. A szintetikus csalogatóanyag hatása a színcsapdák fogóképességére
A Rhagoletis fajokra kidolgozott szintetikus csalétek hatását
Horvátországban vizsgáltuk (Muraközben). A kapott eredményeket az 1.
ábra mutatja.

1. ábra: Dióburok-fúrólégy átlagos fogásai Rhagoletis szintetikus csalétket
tartalmazó, ill. anélküli zöldessárga vagy áttetsző ragacsos palást
csapdákban (TÓTH és mtsai, 2014 nyomán). A kísérletben összesen 38 db
legyet fogtunk. Az azonos betűvel jelölt átlagok nem különböznek
egymástól szignifikánsan a P=5%-os szinten (ANOVA, Games Howell,
Bonferroni-Dunn).
2. A csapda színe hogyan befolyásolja a csapdák által fogott DBFL
egyedszámát.
A Molnáriban 2014-ben kapott eredmények egyértelműen bizonyították,
hogy a zöldessárga színű, Rhagoletis szintetikus csalétket használó palást
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csapdák azok, amelyek a legmeghatározóbb adatokat adják. Ezért a
továbbiakban megfigyeléseinkben ezt a típust használtuk (2. ábra).

2. ábra: Dióburok-fúrólégy átlagos fogásai Rhagoletis szintetikus csalétket
tartalmazó, zöldessárga, ill. fehér (indifferens színű) palást csapdákban.
Molnári, 2014. júl. 17. - szept. 9. A kísérletben összesen 2756 db legyet
fogtunk (Student-féle t-tesz, P = 0.05).
3. A csapdák elhelyezési magassága
Szintén horvátországi (muraközi) adatok mutatják, hogy a különböző
magasságban elhelyezett csapdák fogási értékei hogyan alakultak (3. ábra).

3. ábra: Dióburok-fúrólégy átlagos fogásai különböző magasságban
kihelyezett, Rhagoletis szintetikus csalétket tartalmazó, CSALOMON®
PALz csapdákban (TÓTH és mtsai, 2014 nyomán). A kísérletben összesen
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Nedelisce-ben 219, míg Prelog-ban 361 db legyet fogtunk (Student-féle ttesz, P = 0.05).
4. A fentiek alapján, Magyarországon a DBFL rajzását az alábbiak
szerint észleltük
A DBFL magyarországi megjelenése után Molnáriban 2014-ben
észleltünk olyan rajzást, amely már igen jelentős egyedszámú volt (4.
ábra).

4. ábra: A dióburok-fúrólégy rajzása 2014-ben Molnári-ban (Zala megye)
szórvány diófákon.
A következő években a Somogy megyei csapdák, amelyeket egyre
északabbra helyeztünk, mindig jelezték a DBFL jelenlétét, ill. terjedését. A
legyek egyedszáma 2015-ben alacsony volt, ezért volt meglepetés a 2016.
évi, igen magas egyedszámban való jelenlét (5. ábra).
2016-ban és 2017-ben a csapdák igen jelentős egyedszámú rajzása
mellett a DBFL kártételt okozott diótelepítésekben is Somogy megyében.
Az időben első fogások (július vége) nagyobb egyedszáma azt mutatja,
hogy a rajzás már korábban elkezdődött, mint a fogások értékelése (6. ábra,
2017).
A szórvány, ill. út menti fákon elhelyezett csapdák fogása alapján 2017ben a rajzás egyedszáma nem csökkent, sőt a kártevő elterjedési területe
jelentősen növekedett. A különböző pontokon elhelyezett csapdák értékei
alapján már a Dunántúl összes megyéjében jelen van.
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5. ábra: A dióburok-fúrólégy rajzása 2016-ban szórvány diófákon (Somogy
megye).

6. ábra: A dióburok-fúrólégy rajzása 2017-ben szórvány diófákon (Somogy
megye).
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2016-ban és 2017-ben a Juglans Hungaria Kft. adott arra lehetőséget,
hogy üzemi, rendszeres védekezésben részesített ültetvényben helyezzünk
el a csapdákat. A lehetőségért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. Az
eredményeket a 7. ábra mutatja. A fogási adatok értékelésekor figyelembe
kell venni az inszekticides kezelések hatását is.

7. ábra: A dióburok-fúrólégy rajzása Pusztaszentgyörgyön, üzemi
diótelepítésben (fajta Alsószentiváni 117) 2016-ban és 2017-ben.
KÖVETKEZTETÉSEK
A DBFL egyedszáma és elterjedési területe 2016 és 2017 folyamán
jelentősen növekedett. A továbbiakban, mint jelentős diókártevővel kell
vele számolnunk. Véleményünk szerint elterjedési területének növekedését
prognosztizálhatjuk.
A rajzásmegfigyelésre elhelyezett csapdák (vizsgálataink szerint a
Rhagoletis csalogatóanyaggal ellátott zöldessárga csapdák) tanúsága szerint
a DBFL rajzása Magyarországon július közepén kezdődik és augusztus
elején már igen jelentős egyedszámban foghatják a csapdák az egyedeket. A
rajzás hosszú ideig, akár szeptember közepéig is elhúzódhat.
Meg kívánjuk jegyezni, hogy égető szükség van a dió termésén kárt
okozó kórokozók (bakteriális és gombás megbetegedések), vagy a DBFL
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kártételének következtében fellépő kórokozók meghatározására, majd az
egyes fajok szerepének tisztázására a termő dió növényvédelmében.
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