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BEVEZETÉS
A zöldfátyolkák (Chrysopidae), mint hasznos, ragadozó szervezetek,
fontos szerepet töltenek be a kártevők elleni biológiai védekezésben
(PAPPAS és mtsai 2011). A biológiai védekezés során fontos, hogy
megfelelő körülmények biztosításával elősegítsük a hasznos szervezetek
megtelepedését, a zöldfátyolkák esetében például mesterséges teleltető
dobozok kihelyezését is javasolják, amellyel az imágóként telelő fajok téli
mortalitását kívánják csökkenteni (SENGONCA és FRINGS 1989; SENGONCA
és HENZE 1992).
A zöldfátyolkák kémiai ökológiájának megismerésével, annak
tudományos jelentősége mellett, arra is mód nyílhat, hogy egyes fajokat
szintetikus illatanyagok segítségével egy adott helyre csalogassunk (pl.
TÓTH és mtsai 2009). Egyes esetekben a szintetikus csalétek arra is
lehetőséget nyújt, hogy az adott faj tojásrakóhely-választását is
befolyásoljuk, mint azt a közönséges zöldfátyolkák (Chrysoperla carnea
fajkomplex) esetében bizonyítottuk (TÓTH és mtsai 2009, KOCZOR és mtsai
2015a).
Mivel a közönséges zöldfátyolkáknak csak a lárvái ragadozók (BOZSIK
1992, CANARD 2001), a biológiai védekezés szempontjából a hatás tovább
fokozható lenne olyan csalétekkel, amely ragadozó imágójú fajokat is
csalogat. Korábbi vizsgálatainkban levéltetű-szexferomon vegyületeket
teszteltünk, amelyek más zöldfátyolka fajok ragadozó imágóit is
csalogatták, azonban a különböző csalétkek hatása között jelentős
antagonizmust figyeltünk meg: a két stimulus kombinációjával jelentősen
csökkent az odacsalogatott közönséges zöldfátyolkák száma (KOCZOR és
mtsai 2010, 2015b). Vizsgálatainkban szabadföldi kísérletben teszteltük a
szkvalén csalogató hatását hazai fajokon. JONES és mtsai (2011) eredményei
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alapján ez a vegyület csalogatta az észak-amerikai Chrysopa nigricornis
Burmeister, 1839 faj hímjeit.
Jelen előadásban a hazai zöldfátyolka fajokkal kapcsolatos eddigi
kémiai ökológiai eredményeinkbe szeretnénk betekintést nyújtani, külön
kiemelve a biológiai védekezéssel kapcsolatos vonatkozásokat,
perspektívákat, valamint a jövőbeli terveket.
ANYAG ÉS MÓDSZER
Az előadásban ismertetett vizsgálatokat 2009 és 2014 között végeztük
Halásztelken, meggy-cseresznye ültetvényben. A vizsgálatokhoz használt
csalétkeket PEbag illetve Kartell formulációval készítettük. A közönséges
zöldfátyolkákat csalogató csalétket TÓTH és mtsai (2009) alapján
készítettük. A csalétkeket 2-3 hetenként cseréltük, mert korábbi tapasztalat
azt mutatta, ezen idő alatt megtartják csalogató képességüket.
Minden vizsgálatot szabadföldi körülmények között végeztünk, a
szintetikus illatanyagok csalogató hatásának vizsgálatához CSALOMON®
VARL varsás csapdatípust használtunk. A tojásrakással kapcsolatos
vizsgálatoknál különböző mesterséges felületeket teszteltünk csalétekkel,
illetve anélkül, ezeket az adott vizsgálatnál ismertetjük. Az egyes
kísérletekben egy blokkon belül a kezelések sorrendje véletlenszerű volt, az
egyes csapdák, illetve tojásgyűjtő lapok között 5-8 méter távolságot
tartottunk.
EREDMÉNYEK
Eredményeink alapján a csalétek hatását tovább lehet fokozni megfelelő
felület alkalmazásával, a közönséges zöldfátyolka nőstények szignifikánsan
több tojást raktak azokra a lapokra, amelyeknek felülete tüskés volt. Az
eredményekből az is egyértelműen kitűnt, hogy a csalétek mindenképp
szükséges a hatás eléréséhez: azokban a kezelésekben, amelyekben nem
volt csalétek, a lerakott tojások száma elenyésző volt (1. ábra).
A további illatanyagok tesztelésénél a szkvalénnel csalétkezett csapdák
szignifikáns csalogató hatást mutattak a Chrysopa formosa Brauer, 1850 faj
hím egyedei számára. A virágillatanyag és a szkvalén csalétek együttes
tesztelésekor nem tapasztaltunk negatív interakciót.
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1. ábra. Zöldfátyolkák által lerakott tojások száma, tüskés és sima
felületen, csalétekkel és csalétek nélkül. Halásztelek (Pest megye), 2009.
július 23-augusztus 10., a tojások száma a vizsgálatban összesen 341 db. Az
azonos betűvel jelölt oszlopok között nincs statisztikailag szignifikáns
eltérés (ANOVA, Games-Howell teszt, p=0,05).

KÖVETKEZTETÉSEK
Az eddigi eredmények alapján megfelelő illatanyag-kombináció és
alkalmas felületi struktúra együttes alkalmazásával tudjuk a
leghatékonyabban egy adott helyre koncentrálni a közönséges zöldfátyolkák
tojásait.
A szkvalénnel végzett eddigi vizsgálatok eredményei igen biztatóak, a
két csalétek kombinációban is alkalmazhatónak tűnik, így alapot teremthet
több különböző zöldfátyolka faj (Chrysoperla spp. és Chrysopa spp.)
csalogatását lehetővé tévő csalétek fejlesztésére.
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