
A FE RO MONOK ÉS GYA KOR LA TI 
AL KAL MA ZÁ SUK

EL MÉ LE TI ALA POK

Az ál lat vi lág ban szé les kö rû en el ter jedt a ké mi ai ala po kon tör té nõ kom mu ni ká ció, az
in for má ció cse re olyan csa tor ná já nak hasz ná la ta, amely az em ber nél vi szony lag hát -
tér be szo rul. Az efajta kom mu ni ká ció so rán az in for má ci ót hor do zó il lat- vagy
ízanyagok ne ve szemiokemikália. Azo kat a szemiokemikáliákat, ame lyek ugyan azon
faj kü lön bö zõ egye dei kö zött vég zik a ké mi ai in for má ció szál lí tá sát, fe ro monoknak
ne vez zük.

A fe ro monok az ál lat vi lág csak nem min den cso port já ban meg ta lál ha tók. Na gyon
kis men  nyi ség ben ha tá so sak. Gya kor la ti fel hasz ná lá suk ra ed dig szin te ki zá ró lag a ro -
va rok osz tá lyán be lül ke rült sor. A fe ro monokat a ki vál tott vá lasz tipusa sze rint cso-
portosithatjuk to vább. E sze rint a ro va rok ese té ben az aláb bi fõ tí pu sok ra oszt ha tók fel:

– Aggregációs fe ro monok: ezek mind két iva rú egye dek gyü le ke zé sét ered mé -
nyezik.

– Nyomjelzõ (= trail) fe ro monok: leg in kább a szo ci á lis élet mó dot foly ta tó ro va rok
(pl. hár tyás szár nyú ak) cso port ja i ban for dul nak elõ.

– Riadóztató (= alarm) fe ro monok: a szo ci á lis élet mó dot foly ta tó ro va rok nál vég -
ered mény ben a cso port vé del mét szol gál ják.

– Diszperziós fe ro monok: el sõ sor ban olyan ro va rok nál for dul nak elõ, ame lyek
kisebb-na gyobb cso por tok ban él nek egy más mel lett. A cso por tok szét vá lá sát
vált ja ki.

– Ivari vi sel ke dést be fo lyá so ló fe ro monok: idetar toz nak a táv ha tá sú szexfe ro -
monok, ame lyek se gít sé gé vel az el té rõ iva rú egye dek nagy tá vol ság ból is egy -
más ra ta lál nak.

Fen ti e ken kí vül még szá mos, spe ci á lis ha tá sú fe ro monról van tu do má sunk. Ilyen
pl. az az anyag, me lyet egyes gyü mölcs légy fa jok to jás ra kás után a gyü mölcs fe lü le -
té re ken nek, s mely nek ha tá sá ra más nõs tény már nem rak to jást ugyan ab ba a gyü -
mölcs be; vagy a szo ci á lis ro va rok ese té ben a boly éle tét irá nyí tó, az azo nos boly hoz
tar to zó egye dek fel is me ré sét biz to sí tó és szám ta lan kü lön bö zõ egyéb funk ci ó jú fe ro -
mon is. Meg jegy zen dõ, hogy ugyan az a ve gyü let el té rõ kon tex tus ban más és más vá -
laszt vált hat ki és így más és más ka te gó ri á ba so rol ha tó, pl. a méh ki rály nõ ál tal ter -
melt anyag a dol go zók ból ete té si re ak ci ó kat, míg a he rék bõl pá ro so dá si pró bál ko zá -
so kat vált hat ki. Ugyan így pl. a szú bo ga rak aggregációs fe ro monja ra ga do zó bo ga rak
(Cleridae) ál tal ér zé kel ve kairomonként funk ci o nál hat.

A szexfe ro monok gya kor la ti al kal ma zá sa a leg elõ re ha la dot tabb a me zõ gaz da ság -
ban, ezért a to váb bi ak ban fõ leg ezek sa ját sá ga i val fog lal ko zunk.
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SZEXFE RO MONOK ÉS ATTRAKTÁNSOK
Ro var gyûj tõk már a múlt szá zad ban fel fi gyel tek ar ra, hogy ha egyes éj sza kai lep ke fa jok
nõs té nye it kis ket rec ben fog va tart ják (= szûz nõs tény csap da), ak kor az azo nos fa jú hí -
mek nek sok szor szá zai ér kez het nek rö vid idõn be lül a ket rec hez. A hí mek tá jé ko zó dá sát
olfaktorikus (= szag ló) re cep to rok se gí tik. Ma már tud juk, hogy a lep kék rend jén be lül a
szexfe ro monok igen el ter jed tek. A lep kék szexfe ro monjait a leg gyak rab ban a nõs té nyek
ter me lik és bo csát ják ki (bár az el len ke zõ re is van né hány pél da), s a hí mek a szexfe ro -
mon il la tát kö vet ve ké pe sek a nõs té nyek re ta lál ni. Az el sõ szex fe ro mon, amely nek ké -
mi ai szer ke ze tét si ke rült meg ha tá roz ni, a se lyem lep ke (Bombyx mori) szexfe ro monja
volt. A kár te võ lep ke fa jok szexfe ro monjainak ku ta tá sa egy re na gyobb in ten zi tás sal in -
dult meg. Ma már né hány száz lep ke faj szexfe ro monjának szer ke ze te is me re tes.

A SZEXFE RO MONOK GYA KOR LA TI AL KAL MA ZÁ SA

A szexfe ro monok nö vény vé del mi al kal ma zá sa nap ja ink ra túl ju tott a kí sér le ti szin ten.
A szexfe ro mon ha tá sú ké szít mé nyek szá mos kár te võ ese tén ér té kes mód szer ként vo -
nul tak be a nö vény vé de lem fegy ver tá rá ba. Fi gye lem be kell azon ban ven ni, hogy a fe -
ro monké szít mé nyek tõl nem le het olyan ál ta lá nos és kön  nyû si ke re ket re mél ni, mint a
neurotoxinoktól. Ez eset ben in kább a kár te võ po pu lá ci ók sza bá lyo zá sá ról le het szó. A
leg lé nye ge sebb szem pont a fe ro monok gya kor la ti fel hasz ná lá sá ban a kva li fi kált al kal -
ma zói hát tér je len tõ sé ge. A fe ro monok gya kor la ti al kal ma zá sa kor igen fon tos fi gye -
lem be ven ni, hogy a fe ro monok lé nye gé bõl, faj spe ci fi kus sá guk ból fa ka dó an le he tet len
ál ta lá no san hasz nál ha tó mód szert ki dol goz ni és más hol ki dol go zot ta kat au to ma ti ku san
át ven ni. Min den egyes eset ben az al kal ma zan dó mód szer mi ként je meg vizs gá lan dó a
cél faj sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ en és ál ta lá ban az il le tõ te rü let vi szo nyai sze rint is.

SZEXFE RO MONCSAPDÁK

A szexfe ro monok gya kor la ti al kal ma zá sá nak leg ké zen fek võbb mód ja, ha csa li ként
csap dá ba he lyez zük õket és a fo gás alap ján tá jé ko zó dunk a kár te võ je len lé té rõl a kér -
dé ses te rü le ten. A csap dák fo gá sá ból szár ma zó ada tok az aláb bi ak ra hasz nál ha tók:

– A kár te võk raj zás di na mi ká já nak kö ve té se. A kár te võk az év egyes idõ sza ka i ban je -
len nek csak meg, és eb ben az egyes évek kö zött is je len tõs kü lönb ség le het. A raj -
zás kez de té nek jel zé sé re és me ne té nek kö ve té sé re a fe ro moncsapdák jól be vál tak.

– A kár te võk el ter je dé sé nek jel zé se. Ter je dõ ben lé võ kár te võk nél csap dák kal nyo -
mon le het kö vet ni a fer tõ zött te rü le tek nö ve ke dé sét. Az el sõ ilyen ro var a gyap -
jas lep ke (Lymantria dispar) volt Észak-Ame ri ká ban. Ha zai friss pél da az ame -
ri kai ku ko ri ca bo gár (Diabrotica virgifera virgifera) be te le pü lé sé nek kö ve té se,
amely 1995-tõl szin te ki zá ró lag a fe ro moncsapdákkal nyert ada to kon ala pult.

– A ka ran tén kár te võk fel de rí té se. A be hur co lás ra leg va ló szí nûbb he lye ken (ki kö -
tõk, re pü lõ te rek stb.) ki he lye zett szexfe ro moncsapdák jel zik a ka ran tén kár te võ
be hur co lá sát.

– A növényvédõszeres ke ze lés idõ zí té sé nek meg ha tá ro zá sa. Bi zo nyos kü szöb ér ték
(fo gá si men  nyi ség ben) el éré se után hõösszegszá mí tá sok kal a to jás ból va ló ke lés
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va ló szí nû idõ sza kát be le het ha tá rol ni és a nö vény vé dõsze res vé de ke zé se ket en -
nek meg fe le lõ en le het idõ zí te ni. Így pl. az almailonca ese té ben hol land ku ta tók
meg ha tá roz ták azt a hõ ös  szegér té ket, amely nél a lár va ke lés már vár ha tó és
olyan rend szert dol goz tak ki, amel  lyel a szexfe ro mon-csapda fo gá sai, va la mint
a na pi hõösszegek mé ré se alap ján 2–3 na pos op ti má lis vé de ke zé si idõ tar tam ad -
ha tó meg. (A mód szer al kal ma zá sá val meg ál la pít ha tó, hogy mi kor, de azt nem,
hogy kell-e egy ál ta lán vé de kez ni!)

– Egyéb min ta vé te lek idõ zí té se. A szexfe ro mon-csapdafogások ala ku lá sa alap ján
idõ zí te ni le het más, a vé de ke zés el ha tá ro zá sa szem pont já ból fon tos min ta vé te -
lek (pl. to jás cso mó-ke re sés, kár fel vé te le zés stb.) el vég zé sét. Ez olyan ese tek ben
szük sé ges, ami kor a szexfe ro mon-csapdák fo gá sa ön ma gá ban nem ad elég in -
for má ci ót. Svájc ban pl. az al ma moly szexfe ro moncsapdák jel zik, hogy van-e a
kár te võ nek má so dik ge ne rá ci ó ja az adott év ben (ez hû vö sebb évek ben ugyan is
el ma rad hat), azt azon ban, hogy az il le tõ al más ban szük sé ges-e vé de kez ni, a
csap da fo gá sok alap ján idõ zí tett kár té te li fel mé ré sek kel dön tik el.

– A kár té tel mér té ké nek elõ re jel zé se. Meg ha tá ro zott kü szöb ér te ket el érõ fo gá sok
alap ján a faj öko ló gi á já nak ala pos is me re té ben elõ re le het je lez ni, hogy a vár ha -
tó kár té tel meg ha lad ja-e a to le rál ha tó mér té ket. A mód szer kul csa a kü szöb ér ték
meg ha tá ro zá sa, amit csak több éves, ala pos öko ló gi ai/öko nó mi ai vizs gá la tok
alap ján le het sé ges meg ad ni, és az nem csak az adott faj ra, de az adott te rü let re is
egye di ér ték le het.

– Populációs tren dek kö ve té se. Adott eset ben több ge ne rá ci ó ra vo nat ko zó, eset leg
éves szin tû elõ re jel zést is le he tõ vé tesz a kár te võ sa ját sá ga i tól füg gõ en. A ve té -
si ba goly lep ke ese té ben pl. Dá ni á ban úgy ta lál ták, hogy el sõ sor ban az át te le lõ
lár vák mor ta li tá sá nak mér té ke ha tá roz za meg a po pu lá ció nagy sá gát a rá kö vet -
ke zõ év ben. Ez pe dig túl nyo mó rész ben a té li csa pa dék ta lajt ned ve sí tõ ha tá sá -
tól függ. Így a rend szer kom bi nál ja az au to ma ti kus me te o ro ló gi ai ál lo má so kon
mért té li csa pa dék men  nyi sé gét, a ta va szi hõösszegeket, va la mint a szexfe ro -
mon csapdák fo gá sa it. Ezen az ala pon a kár té tel va ló szí nû sé gét egész év re ké pe -
sek elõ re je lez ni, a szük sé ges vé de ke zé sek idõ pont ját pe dig, egyes te rü le tek re
vo nat koz tat va né hány hét tel elõ re egé szen pon to san meg tud ják ha tá roz ni.

– Diszperzió kö ve té se. Ván dor ló kár te võk nél, illet ve olyan ese tek ben, ami kor a te -
le lõ he lyek nem a kár oko zás he lyén van nak, a po pu lá ció moz gá sát le het kö vet ni
A gya pot tokor má nyos (Anthonomus grandis) imá gói ta vas  szal a te le lé si he lyek -
rõl vo nul nak be az új gya pot ül tet vé nyek be. Egye sült ál la mok be li ku ta tá sok
alap ján „fo gá si in de xet” dol goz tak ki, amely a be te le pü lõ imá gók fo gá sát és me -
te o ro ló gi ai mé ré se ket kom bi nál va meg ad ja a vár ha tó kár té tel szint jét. (Eb ben az
eset ben a ké szít mény nem szex-, ha nem aggregációs fe ro mon.)

– A vé de ke zés ha té kony sá gá nak el len õr zé se. Az inszekticid al kal ma zá sát kö ve tõ -
en a csap da fo gá sok alap ján meg le het ál la pí ta ni, hogy szük ség van-e to váb bi vé -
de ke zés re. A mód szert el sõ sor ban rak tá ri kár te võk ese té ben al kal maz ták. sza -
bad föl di kár te võk nél za va ró le het, hogy nagy szám ban a csap dá ba re pül het nek
olyan hí mek is, ame lyek a vé dett gyü möl csö sön kí vül rõl ér kez nek.

A szexfe ro moncsapdák al kal ma zá sá nak igen je len tõs elõ nye, hogy nem igé nyel nek
sem mi fé le ener gia for rást. A csap dá kat tet szés sze rin ti hely re le het ki ten ni, így a kár te -
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võ ál tal leg in kább ve szé lyez te tett táb la részt kí sér het jük fi gye lem mel. Ez kü lö nö sen
olyan kár te võk ese té ben fon tos, ame lyek meg je le né se akár he tek kel is el té rõ le het a
csu pán né hány km-es tá vol ság ban lé võ, de el té rõ me te o ro ló gi ai adott sá gú he lye ken.

A csap dák – jól ki fej lesz tett csa lo ga tó ké szít mény ese tén – csak a cél kár te võt vagy
eset leg né hány más fajt fog nak, ezért a fo gá sok ér té ke lé sé hez nem szük sé ges ma gas
szin tû mor fo ló gi ai szak is me ret. Ál ta lá nos ta pasz ta lat, hogy a szexfe ro moncsap dák
már igen kis po pu lá ció sû rû ség mel lett is jel zik a kár te võ je len lét ét, az az más mód sze -
rek nél jó val ér zé ke nyeb bek. Fény csap dá val ös  sze ha son lít va ál ta lá ban a raj zás ko rai
sza ka szá ban a fe ro moncsapda ér zé ke nyeb ben jel zi a kár te võ meg je le né sét, a raj zás
rész let gaz da gabb kö ve té sét te szi le he tõ vé.

A fe ro moncsapdák to váb bi elõ nye, hogy egy sze rû ek, ol csón elõ ál lít ha tó ak, hi szen a
ha tó anyag men  nyi sé ge a csal étek ben leg fel jebb mg-nyi, de sok szor en nél is ke ve sebb.

A szexfe ro moncsapdák kár té tel-elõ re jel zés cél já ra va ló fel hasz ná lá sá nak fõ ne héz -
sé ge, hogy nem egy sze rû a fo gá sok és a po pu lá ció sû rû sé ge, illet ve a ká ro sí tás vár -
ha tó szint je kö zött ös  sze füg gést ta lál ni. A leg egy sze rûbb le he tõ ség olyan mi ni má lis
kü szöb ér ték meg ál la pí tá sa, amely nél ki sebb fo gás ese tén nem szük sé ges a vé de ke zés
(= negatív elõ re jel zés). An nak meg ál la pí tá sa azon ban, hogy ha a fo gás a kü szöb ér té -
ket meg ha lad ja, ak kor va ló ban kell-e vé de kez ni, sok kal rész le te sebb és hos  sza dal ma -
sabb vizs gá la to kat igé nyel. A szak iro da lom ban csak ke vés ilyen irá nyú meg bíz ha tó
vizs gá lat is me re tes.

A FE RO MONCSAL ÉTEK ÉS KE ZE LÉ SÉ NEK 
SA JÁ TOS SÁ GAI

A szexfe ro moncsapda leg fon to sabb kom po nen se ter mé sze te sen ma ga a szexfe ro mon.
Ez ál ta lá ban kis gu mi da rab ká ra vagy mû anyag kap szu lá ba ke rül (= ki bo csá tó, disz -
penzer). A szexfe ro mon kom po nen sei hos  szabb idõn át las san pá ro log nak ki a disz -
penzerbõl. A ki pá rol gás se bes sé gé nek fa jon ként el té rõ op ti mu ma van, és a csap da ad -
dig meg fe le lõ, amíg a ki bo csá tó az op ti mum hoz kö ze li se bes ség gel pá ro log tat. Ez az
idõ tar tam leg több eset ben né hány hét tõl 1–2 hó na pig ter jed het. Mi vel il lé kony il lat -
anya gok ról van szó, cél sze rû a fe ro moncsalétket fel hasz ná lá sig mély hû tõ ben
(–10 °C) tá rol ni, ami – ér zé keny mo le ku la ese tén – az eset le ges bom lás mi att be kö -
vet ke zõ ha tás erõs ség csök ke nését is meg aka dá lyoz za.

Az al kal ma zás szem pont já ból rend kí vül fon tos, hogy a csap da el he lye zé se kor vagy
el len õr zé se kor meg aka dá lyoz zuk, hogy a ki bo csá tó ra más ké szít mény bõl szennye zõ
fe ro monkomponens jus son. Már né hány ti zed szá za lék nyi szen  nye zõ anyag is tel je sen
meg gá tol hat ja a cél faj fo gá sát vagy a csap da el kezd más fa jo kat is fog ni.

Fi gye lem be kell ven ni, hogy rend kí vül kis anyag men  nyi sé gek rõl van szó! A be -
szen  nye zés hez ele gen dõ, ha egy pil la nat ra uj junk kal meg érint jük az egyik faj szex fe -
ro monját tar tal ma zó kap szu lát, majd egy má sik faj csap dá já hoz nyú lunk. A ki bo csá -
tó ha tó anya got tar tal ma zó ré szét csak fém csi pes  szel aján la tos meg fog ni és utá na a
csi peszt is bõ ven le kell öb lí te ni ace ton nal, he xán nal vagy más szer ves ol dó szer rel,
mi e lõtt má sik ki bo csá tó hoz nyú lunk ve le. Az ös  sze sze relt csap dá ban a ki pá rol gó fe -
ro monkomponensek egy ré sze le ülep szik a csap da fa lá ra, imp reg ná ló dik a ro va rok
meg fo gá sá ra szol gá ló ra gasz tó ba, ezért ti los a csap dák egyes al kat ré sze it kü lön bö zõ
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fa jok fo gá sá ra szol gá ló csap dák kö zött cse rél get ni; már hasz nált csap dá ba új ki bo csá -
tót ten ni, elõ zõ év ben hasz nált csap dát új ra al kal maz ni stb.

Jól szem lél te ti az elõbb el mon dot ta kat egy ka na dai vizs gá lat ered mé nye, amely ben
az elõ zõ év ben raj zás kö ve tés re hasz nált, illet ve új, fris sen ki cso ma golt, hasz ná lat lan
csap dá kat ha son lí tot tak ös  sze. Az elõ zõ év ben hasz nált csap dák még fe ro monkapszula
nél kül is je len tõs men  nyi sé gû molyt fog tak. En nek oka az le het, hogy az elõ zõ év so -
rán a csap da test re a kap szu lák ból ki bo csá tott fe ro mon kis men  nyi sé ge le ra kó dott, azt
szen  nyez te. A szen  nye zõ dést – mi vel a fe ro mon a mû anyag csap da test be imp reg ná ló -
dott – nem le he tett sem detergenses mo sás sal, sem kló ros ke ze lés sel meg szün tet ni.

A fo gá si ered mé nyek meg za va rá sá hoz már az is ele gen dõ, ha ugyan az zal az esz -
köz zel szed jük ki a ra gasz tó ba ra gadt lep ké ket több, el té rõ faj ra ki tett csap dá ból. Nem
tud juk ugyan is el ke rül ni, hogy kis men  nyi sé gû ra gasz tót, ame lyet az il le tõ csap dá ban
le võ fe ro mon már be szen  nye zett, át ne vi gyünk a má sik csap dá ba. A biz tos meg ol dás
a tel jes ra gasz tós fe lü let (lap, csap da alj stb.) ki cse ré lé se.

A CSAP DA TÍ PU SOK

Az évek fo lya mán igen sok, el té rõ ala kú csap datí pust fej lesz tet tek ki. Né hány pél da
az MTA Nö vény vé del mi Ku ta tó in té ze te ál tal ki fej lesz tett CSALOMON® csap da csa -
lád ból:

Ra ga csos csap da (RAG): az oda csa lo ga tott kár te -
võ ket cse rél he tõ ra ga csos lap ján fog ja meg. Az egy -
ség cso mag ban le võ tar to zé kok kal 1 raj zás ide je alatt
(4–6 hét) biz ton sá go san üze mel tet he tõ. Ak kor hasz -
nál juk, ha cé lunk a kár te võ meg je le né sé nek mi nél ko -
ráb bi jel zé se. Min den más csap da tí pus nál ér zé ke nyeb -
ben fog ja be már a leg el sõ meg je le nõ kár te võ egye de -
ket! Kar ban tar tás: ra gacs lapcse re 7–10 na pon ként.
Erõs kár te võ raj zás ese tén er re gyak rab ban is szük ség
lehet (1. ábra).

Pa lástcsap da (PAL; PALf, PALs, PALz): az oda -
csa lo ga tott kár te võ ket kül sõ ra ga csos fe lü le tén fog ja
meg. Az egy ség cso mag ban le võ tar to zé kok kal 1 raj -
zás ide je alatt (4–6 hét) biz ton sá go san üze mel tet he tõ.
Ak kor hasz nál juk, ha a csap dáz ni kí vánt kár te võ nem
túl jó re pü lõ (pl. bo ga rak), vagy ha nem szí ve sen re -
pül be a csap da bel se jé be (pl. le gyek). Ki vá ló an meg -
fe le lõ pl. az ame ri kai ku ko ri ca bo gár (Diabrotica vir-
gifera virgifera), vagy a cse resz nye légy (Rhagoletis
cerasi) csap dá zá sá ra! Kar ban tar tás: A ra ga csos csap -
da test ki cse ré lé sé re csak ak kor van szük ség, ha már a
fo gott nagy szá mú ro var tel je sen be bo rít ja a ra ga csos
felületet (2. áb ra).

Var sás csap da (VARL): az oda csa lo ga tott kár te võk
a var sás szer ke zet bel se jé bõl nem tud nak sza ba dul ni.

25

1. ábra. Ragacsos csapda

2. ábra. Palástcsapda



Az egy ség cso mag ban le võ tar to zé kok kal 1 raj zás ide je
alatt (4–6 hét) biz ton sá go san üze mel tet he tõ. A csal étek
rend sze res cse ré jé vel akár egy tel jes sze zo non át is
hasz nál ha tó, de CSAK UGYAN AZON kár te võ fo gá sá -
ra! Ak kor hasz nál juk, ha cé lunk nagy men  nyi sé gû
egyed ös  sze fo gá sa. Kü lö nö sen al kal mas na gyobb ter -
me tû kár te võk (ba goly lep kék, ara szo lók stb.) fo gá sá ra,
illet ve po ros kör nye zet ben (ma lom, rak tár). A csap da
nem te lí tõ dik; ha té kony sá gát még erõs raj zás ese tén is
meg tart ja. Egyes kár te võk fo gá sa je len tõ sen nö vel he -
tõ, ha a csap dá ba ju tott egye de ket va la mi lyen mó don
el öl jük. Kar ban tar tást nem igé nyel. Spe ci á lis ese tek -
ben az elõ re jel zé sen kí vül a kár te võ gyé rí té sé re is al -
kal mas (3. ábra).

Mó do sí tott var sás csap da (VARb3): az oda csa lo ga -
tott kár te võk a var sás szer ke zet bel se jé bõl nem tud nak
sza ba dul ni. Az egy ség cso mag ban le võ tar to zé kok kal 1
raj zás ide je alatt (4–6 hét) biz ton sá go san üze mel tet he -
tõ. A csal étek rend sze res cse ré jé vel akár egy tel jes sze -
zo non át is hasz nál ha tó, de CSAK UGYAN AZON kár -
te võ fo gá sá ra! Ak kor in do kolt hasz nál ni, ha cé lunk
nagy men  nyi sé gû kár te võ ösz  sze fo gá sa. Kü lö nö sen al -
kal mas gyen géb ben re pü lõ ro va rok fo gá sá ra, pl. zöld
és re zes cse re bo gár, bun dás bo gár, nagy farontólepke,
pat ta nó bo ga rak stb. A csap da nem te lí tõ dik; ha té kony -
sá gát még erõs raj zás ese tén is meg tart ja. Kar ban tar tást
nem igé nyel. Spe ci á lis ese tek ben az elõ re jel zé sen túl -
me nõ en a kár te võ gyé rí té sé re is alkalmas (4. áb ra).

Mó do sí tott var sás csap da (VARs): Az oda csa lo ga -
tott kár te võk a fény fe lé mo zog va a fel sõ fo gó edény be
ke rül nek, majd el gyen gül ve az al só edény be hul la nak.
Az egy ség cso mag ban le võ tar to zé kok kal 1 raj zás ide je
alatt (4–6 hét) biz ton sá go san üze mel tet he tõ. A csal étek
rend sze res cse ré jé vel akár egy tel jes sze zo non át is
hasz nál ha tó, de CSAK UGYAN AZON kár te võ fo gá sá -
ra! Nagy meny  nyi sé gû kár te võ ös  sze fo gá sa cél sze rû
al kal maz ni. Kü lö nö sen al kal mas ku ko ri ca bo gár,
szitkár fa jok, gyap jas lep ke stb. fo gá sá ra. A csap da nem
te lí tõ dik; ha té kony sá gát még erõs raj zás ese tén is meg -
tart ja. Kar ban tar tást nem igé nyel. A meg fe le lõ fo gás -
hoz fel tét le nül szük sé ges ro var ölõ szer (pl. Chemotox®

moly ir tó da rab ka) be he lye zé se mind a fel sõ, mind az
al só fogóedénybe! (5. áb ra)

Ta lajcsap da (TAL): az oda csa lo ga tott kár te võk a
lej tõs be ve ze tõ rám pán fel mász va a fo gó edény be hul -
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la nak, ahon nan nem tud nak sza ba dul ni. Az
egy ség cso mag ban le võ tar to zé kok kal egy
raj zás ide je alatt (4–6 hét) biz ton sá go san
üze mel tet he tõ. El sõ sor ban má szó kár te võk
szá má ra ja va solt, pl. lisz tes ré pa bar kó. Ak -
kor hasz nál juk, ha cé lunk nagy men  nyi sé -
gû kár te võ ösz  sze fo gá sa. A csap da nem te -
lí tõ dik; ha té kony sá gát még erõs raj zás ese -
tén is meg tart ja. Kar ban tar tást nem igé nyel. Spe ci á lis ese tek ben az elõ re jel zé sen
túl me nõ en a kár te võ gyé rí té sé re is al kal mas (l. kár te võk lis tá já nál) (6. áb ra).

A meg fe le lõ csap datí pus ki vá lasz tá sa kor te kin tet tel kell len nünk a cél faj sa já tos sá -
ga i ra és ar ra is, hogy mi lyen cél ra akar juk a fo gá si ada to kat fel hasz nál ni. A ra gasz tós
csap dák kis po pu lá ció sû rû ség ese tén a leg al kal ma sab bak, ezek a leg ér zé ke nyeb bek.
Mi vel azon ban a fo gott lep kék csök ken tik a fo gá si fe lü le tet, na gyobb po pu lá ció sû rû -
ség ese tén az ilyen csap dák ha mar (sok szor né hány perc alatt!) inak tív vá vál nak.

Ha men  nyi sé gi (kvan ti ta tív) ös  sze füg gé se ket aka runk vizs gál ni a fo gás és a po pu -
lá ció sû rû sé ge vagy a kár té tel kö zött, cél sze rûbb olyan, nem te lí tõ dõ csap da ala kot
hasz nál ni, amely nek ha té kony sá ga ál lan dó, nem függ a fo gott ro va rok men  nyi sé gé -
tõl. Az ilyen nem te lí tõ dõ, nagy fo gó ka pa ci tá sú csap dák nak két alap tí pu sa a leg el ter -
jed tebb: a vi zes, amely vi zes ol dat ban, illet ve var sás, amely va la mi fé le var sás szer ke -
zet ben ej ti fog lyul az oda re pü lõ ro va ro kat (3., 4. és 5. áb ra).

Fi gye lem mel kell len ni ar ra, hogy a csap da tí pus ha té kony sá ga az il le tõ kár te võ vi -
sel ke dés be li sa já tos sá ga i tól függ. Így pl. szá mos sod ró moly fo gá sá ra a var sás csap -
dák nem al kal ma sak. A kel le met len meg le pe té sek el ke rü lé se vé gett az adott kár te võ
fo gá sá ra min dig csak azo kat a csap da tí pu so kat ér de mes hasz nál ni, me lye ket a csap -
da gyár tó ja – gon dos ki pró bá lás után – hasz ná lat ra ajánl.

Ter mé sze te sen a cél kár te võ sa ját sá ga i nak meg fe le lõ en szá mos kü lön le ges ki ala kí -
tá sú csap da for ma is lé te zik, elõ for dul, hogy ugyan azt a kár te võt más cél ból más faj -
ta csap dá val fog hat juk leg ered mé nye seb ben.

TÖ ME GES CSAP DÁ ZÁS

A tö me ges csap dá zás mód sze ré vel a fe ro moncsap dá kat a kár te võ po pu lá ció köz vet -
len csök ken té sé re hasz nál ják fel. A cél az, hogy olyan men  nyi sé gû kár te võt fog ja nak
ös  sze a fe ro mon csap dák kal, ami – mi vel ezek így a sza po ro dá si cik lus ból hi á nyoz nak
– a kár te võ po pu lá ci ó já nak csök ke né sét és vég ered mény ben a kár el fo gad ha tó szin -
ten tar tá sát ered mé nye zi. Ál ta lá nos ta pasz ta lat sze rint ez zel a mód szer rel nem le het
tel jes vé dett sé get el ér ni, bi zo nyos mér té kû ká ro sí tás sal min dig szá mol ni kell. A mód -
szer si ker rel al kal maz ha tó a kö vet ke zõ fel té te lek meg lé te ese tén:

– a kár te võ re ak ci ó ja erõs a ter mé sze tes attraktánsra (ami leg több ször szexfe ro -
mon vagy aggregációs fe ro mon);

– a fe ro monkészítmény tel jes sé gé ben (ös  szes kom po nens, op ti má lis ará nyok és ki -
bo csá tá si se bes ség) is mert és szin te ti ku san meg fe le lõ tisz ta ság ban elõ ál lít ha tó;

– a csap dá zá si mód szer (nem te lí tõ dõ és egy sze rû csap da tí pus, csap dák men  nyi -
sé ge te rü let egy sé gen ként, ki jut ta tás mód sze re stb.) nem arány ta la nul drá ga;
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– kismérvû ká ro sí tás még el fo gad ha tó a kul tú rá ban;
– a kár te võ a nö vény kul tú rá nak kulcs fon tos sá gú kár te võ je és nem egy kár te võ -

komp lex tag ja (az utób bi eset ben a komp lex töb bi tag ja el len to váb bi vé de ke zés
vál na szük sé ges sé);

– az al kal ma zott csap dák nak nem sza bad hasz nos parazitoidokat és ra ga do zó ro -
va ro kat fog ni uk.

A mód szer ál ta lá ban csak cse kély kár te võné pes ség ese tén si ke res. Ál ta lá nos ta -
pasz ta la tok sze rint csu pán ön ma gá ban al kal maz va a tö me ges csap dá zás nem al kal -
mas a kár te võ le küz dé sé re. Hasz ná la tá nak elõ nyei in kább köz ve tet ten, in teg rált vé de -
ke zé si rend szer ben je lent kez nek; pl. a szük sé ges ro var ölõ sze res vé de ke zé sek szá má -
nak csök ken té sé ben. A leg si ke re sebb a tö me ges csap dá zás fel hasz ná lá sa az er dé sze ti
nö vény vé de lem ben, ahol kí sér le ti szin tet meg ha la dó al kal ma zá sá ra már van nak pél -
dák; gyü mölcs- és zöld ség kár te võk kö zül csak egyes spe ci á lis ese tek ben al kal maz ha -
tó a mód szer. Az ed di gi leg na gyobb sza bá sú tö me ges csap dá zást Észak-Eu ró pá ban
(Nor vé gia és Svéd or szág) vé gez ték, a be tû zõ szú (Ips typographus) aggregációs fe ro -
mon jával. A het ve nes évek vé gé tõl 3 éven át éven te mint egy fél mil lió csap dát he lyez -
tek el fe nyõ er dõk ben, ame lyek ös  sze sen mint egy 10 millárd bo ga rat fog tak. A ko ráb -
bi erõs ká ro sí tás a vizs gá lat ne gye dik évé re csök ken ni kez dett, és vé gül el fo gad ha tó
szin ten sta bi li zá ló dott. A kár csök ke né sét nem le het ki zá ró la go san a tö me ges csap dá -
zás ered mé nyé nek fel fog ni. A vé de ke zést ki egé szí tõ ren del ke zé sek kel is se gí tet ték,
mint pél dá ul an nak til tá sa, hogy a nyár fo lya mán (ami kor a szúfajok sza po rod nak) az
er dé sze tek kérgezetlen fát tá rol ja nak az er dõ ben, vagy an nak elõ se gí té se, hogy a ki -
dõlt és sé rült fá kat még jú li us elõtt (mi e lõtt az új bo gár ge ne rá ció ki fej lõ dhetne) el tá -
vo lít sák. A tö me ges csap dá zás si ke res al kal ma zá sá nak má sik pél dá ja az or má nyos bo -
ga rak – szin tén aggregációs – fe ro monjait fel hasz ná ló mód szer. Ez több faj (pl. gya -
pot tok or má nyos, Rhynchophorus eg zo ti kus pál ma fú ró or má nyos bo ga rak stb.) ese té -
ben áll ta ki a gya kor lat pró bá ját.

A gyü mölcs kul tú rák ban tö me ges csap dá zás sal vé de kez nek Ola szor szág ban a nagy
farontólepke (Cossus cossus) el len (szexfe ro mon), és je len leg is re ményt kel tõ kí sér -
le tek foly nak a tö me ges csap dá zás al kal ma zá sá ra az olaj bo gyó-fú ró légy (Dacus
oleae) el len Gö rö gor szág ban (szexfe ro mon), Adoxophyes sod ró mo lyok el len Ja pán -
ban (szexfe ro mon). A rak tá ri kár te võ mo lyok (Plodia, Anagasta, Cadra fa jok) el len
nagy fo gó ka pa ci tá sú (pl. var sás) csap dát 200–300 lég köb mé ter/csap da sû rû ség ben al -
kal maz va mal mok ban, rak tá rak ban (ahol a ra ga csos csap dák hasz ná la tát az ál lan dó -
an szál lon gó por amúgy is meg ne he zí ti) a kár te võk po pu lá ci ói ala csony szin ten tart -
ha tók, így a szük sé ges gá zo sí tá sok rit kít ha tók. E moly fa jok el len meg le põ en jó ered -
ményt ad nak az egy sze rû ra ga csos csap dák egyé ni ház tar tá sok ban is, ha a mo lyo kat
csak egy kam ra vagy kony ha „lég te ré bõl” kell ki fog ni.

Ha zánk ban tö me ges csap dá zás ra al kal mas csap da ké szít mé nyek kap ha tók a fen -
tebb em lí tett rak tá ri moly fa jo kon kí vül a gyü mölcs kár te võk kö zül a nagy farontólep-
kére (C. cossus), a zöld- és re zes cse re bo gár ra (Anomala vitis, A. dubia), a bun dás bo -
gár ra (Epicometis hirta) és a cse resz nye légy re (Rhagoletis cerasi) (a két utób bi ese -
té ben a csap da táp lál ko zá si attraktáns és vi zu á lis kulcs in ger kom bi ná ci ó ja).

A tö me ges csap dá zás újab ban nép sze rû sí tett va ri án sa, ami kor a gyü le ke zõ kár te võ -
ket nem csap dák ban fog ják meg, ha nem a fe ro monkibocsátó kör nyé két ölõ szer rel ke -
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ze lik (en nek an gol el ne ve zé se, amely kezd ál ta lá no san el ter jed ni, „lure & kill”). Az
ölõ szer rel érint ke zés be ju tó ál la tok rö vid idõn be lül el pusz tul nak, a fel hasz ná lan dó
ölõ szer men  nyi sé ge vi szont jó val ke ve sebb, mint egy szok vá nyos per me te zés kor. A
„lure & kill” mód szer nö vény vé del mi tech no ló gi á ba va ló be ve ze té sé re már szá mos
pél dát is me rünk. Egyip tom ban pél dá ul így vé de kez nek az egyik gyapotkárositó ba -
goly lep ke faj (Spodoptera littoralis) el len, Dél-Ame ri ká ban pe dig szá mos, al má sok -
ban ká ro sí tó sodrómolyfaj el len al kal maz ták si ke re sen.

LÉGTÉRTELÍTÉSES MÓD SZER

A lég térte líté ses mód szer szin tén a kár te võ po pu lá ci ó já nak köz vet len csök ken té sé re
irá nyul. A mód szer sze rint nagy men  nyi sé gû szexfe ro mont jut tat nak a vé den dõ nö -
vény kul tú ra lég te ré be. A min de nütt je len  lé võ szexfe ro mon mi att a hí mek nem ké pe -
sek a nõs té nyek re rá ta lál ni, így a pá ro so dá sok szá ma erõ sen le csök ken, ami a kö vet -
ke zõ ge ne rá ci ó ban a po pu lá ció csök ke né sét von ja ma ga után. A pá ro so dá sok meg gát -
lá sá nak pon tos me cha niz mu sát nem is mer jük. Le het sé ges, hogy a nagy kon cent rá ci -
ó ban je len lé võ szin te ti kus szexfe ro mon a hí mek csáp ja in lé võ re cep to rok adaptá ló dá -
sát, illet ve a ma ga sabb ideg rend sze ri köz pon tok habituációját (= az in ger hez va ló
„hoz zá szo ká sát”) ered mé nye zi, így a hí mek a ki sebb kon cent rá ci ó ban je lent ke zõ,
nõs té nyek ál tal ter melt ter mé sze tes szexfe ro mont nem ké pe sek ér zé kel ni. Más el kép -
ze lés sze rint a szin te ti kus szexfe ro mon el fe di, ma gá ba ol vaszt ja a ter mé sze tes szexfe -
ro mon il lat csó vá ját, s így te szi le he tet len né a hí mek szá má ra, hogy a csó vát kö vet ve
a nõs té nyek re ta lál ja nak. Az is el kép zel he tõ, hogy a szin te ti kus szexfe ro mont ki bo -
csá tó formuláció több, a nõs té nyé vel kon ku rá ló szexfe ro moncsóvát hoz lét re és a hí -
mek na gyobb gya ko ri ság gal kö ve tik a ha mis, mint az iga zi szexfe ro moncsóvát. Va ló -
szí nû, hogy a pá ro so dás gát lá sa az egyes konk rét ese tek ben mind ezen alap me cha niz -
mu sok kom bi ná ci ó ja is le het és a kár te võ faj jel lem zõ tu laj don sá ga i tól függ, hogy
ezek kö zül me lyik ke rül túl súly ra. A si ke res lég térte lí tés kulcs prob lé má ja az, hogy a
szin te ti kus szexfe ro mont olyan formulációban jut tas sák ki a nö vény kul tú rá ba, amely
azt egyen le te sen, meg adott se bes ség gel bo csát ja ki, így ál lan dó an pó tol va a szél moz -
gás, üle pe dés, bom lás és más fo lya ma tok mi att el ve szõ fe ro monmen  nyi sé get. Vég -
ered mény ben a kár te võ faj ra jel lem zõ kü szöb ér ték fe lett kell fo lya ma to san tar ta ni a
mes ter sé ges szexfe ro mon kon cent rá ci ó ját a le ve gõ ben, hogy a pá ro so dást gát ló ha tás
ér vé nye sül hes sen.

Mi vel a szexfe ro monos ke ze lés nem öli meg a ke zelt te rü le ten a kár te võ ket, ha nem
csak a pá ro so dá sok szá mát csök ken ti, el kép zel he tõ, hogy kí vül rõl már pá ro so dott
nõs té nyek jut nak a ke zelt te rü let re, ahol to jást rak nak és a to já sok ból ki ke lõ lár vák
kárt okoz hat nak. A lég térte lí té ses vé de ke zés ezek sze rint olyan kár te võk ese té ben a
leg ha té ko nyabb, ame lyek meg ter mé ke nyí tett nõs té nyei nem moz gé ko nyak, nem ván -
do rol nak. Ezenkí vül lé nye ges, hogy a ke ze lés nagy te rü le ten tör tén jék; a mód szer
nem al kal mas ar ra, hogy pl. egyes ker tek 4–5 gyü mölcs fá ját véd jük meg ve le, hi szen
itt min dig lesz a kör nye zõ, ke ze lést nem ka pott te rü le tek rõl be te le pü lõ kár te võ.

A gya pot tokmoly (Pectinophora gossypiella) volt az el sõ kár te võ lep ke, amely el -
len a 1970-es évek kö ze pén nö vény vé dõ szer ként je gyez tek be a lég térte lí tés re al kal -
maz ha tó szexfe ro mon-készítményt (NoMate PBW; gyár tó ICI és Sandoz AG) az
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Egye sült Ál la mok ban. Ez a ké szít mény az óta az USA-n kí vül más or szá gok ban is –
Egyip tom, Pe ru, Pa kisz tán, Auszt rá lia stb. – ke res ke del mi for ga lom ba ke rült, és pl.
Egyip tom ban a gya pot ter mesz tõ te rü le tek zö mén he lyet te sí ti a ha gyo má nyos ro var -
ölõ sze re ket. 1982 és 1986 kö zött egyet len egy év ben ta pasz tal tak csak va la mi vel na -
gyobb ho za mot az inszekticiddel vé dett te rü le te ken, a töb bi év ben a szexfe ro mon-
készítmény az inszekticidéhez ha son ló vagy va la mi vel jobb ered ményt adott.

A gyü mölcs kár te võk kö zül töb bek kö zött ke res ke del mi szexfe ro mon-készítmény
kap ha tó még a ke le ti gyü mölcs moly (Cydia molesta) el len (Iso ma te-M; gyár tó Shin-
Etsu Co.), amit si ker rel hasz nál nak a 1980-as évek kö ze pe óta az auszt rál õszi ba rac -
ko sok ban és Ka li for ni á ban is. Né me tor szág ban en ge dé lye zett szer a nyer ges szõ lõ -
fürt moly (Eupoecilia ambiquella) szexfe ro mon-készítménye (Distrupt; gyár tó
BASF) is a kár te võ el sõ nem ze dé ke el le ni vé de ke zés re. Kí sér le ti szin ten szá mos más
kár te võ, pl. szitkárfajok, rak tá ri mo lyok stb.) ese té ben bi zo nyult a meg fe le lõ szexfe -
ro mon-készítmény al kal mas nak a pá ro so dás meg gát lás ára. A kö zel jö võ ben a mód szer
szé le sebb kö rû el ter je dé se vár ha tó. A ha zai fej lesz tést gá tol ják a formulációval szem -
ben tá masz tott spe ci á lis és szi go rú mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek.

NÖ VÉ NYI IL LAT ANYA GOK

A fe ro monokon kí vül még gya kor la ti je len tõ ség gel bír nak egyes, a táp nö vény ál tal
ki bo csá tott il lat anya gok, ame lyek nek se gít sé gé vel az il le tõ nö vényt ká ro sí tó ro var
ta lál rá a táp lá lék for rás ra. Az ilyen tí pu sú il lat anya gok mes ter sé ge sen elõ ál lít va és
csap dá ba he lyez ve sok szor meg kö ze lí tik a fe ro monok szo ká sos ha tás erõs sé gét, és
így az ilyen csap dák a fe ro moncsapdákhoz ha son ló an al kal maz ha tók elõ re jel zé si, tö -
me ges csap dá zá si cé lok ra. Nagy elõ nyük, hogy nem csak a hím, ha nem a nõs tény
egye de ket is be fog ják. A ke res ke del mi for ga lom ban lé võ ter mé kek kö zül leg is mer -
tebb ta lán az USA-ban ki fej lesz tett, a ja pán cse re bo gár (Popillia japonica) csa lo ga -
tó anya gos csap da. Ha zánk ban ilyen tí pu sú csap dák kap ha tók az ame ri kai ku ko ri ca -
bo gár ra (D. v. virgifera), illet ve a bun dás bo gár ra (E. hirta). Az ilyen csap dák igen
gyak ran a ké mi ai csa lo ga tó anyag in ge rén kí vül vi zu á lis in gert is ös  sze tet ten al kal -
maz nak. Jó pél da er re a cse resz nye légy fo gá sá ra ki fej lesz tett csap da is, ahol az
élénksár ga szín von zó ha tá sát ki egé szí ti a táp lál ko zá si attraktáns csa lo ga tó ha tá sa.
Ez utób bi pél dák át ve zet nek ben nün ket a vi zu á lis in ge re ken ala pu ló csap da faj ták -
hoz, a szín csap dák hoz.

VI ZU Á LIS IN GE RE KEN ALA PU LÓ FO GÁ SI
MÓD SZE REK – SZÍN CSAP DÁK

A szín csap dák azt a ta pasz ta la tot hasz nál ják fel, hogy bi zo nyos élénk szín ár nya lat ok
az egyes kár te võ ro var fa jo kat csa lo gat ják, ezek az ilyen szí nû tár gya kon elõ sze re tet -
tel gyü le kez nek ös  sze. Az oda re pült ro va rok a szín csap dát bo rí tó ra gasz tó ba ra gad -
nak, és el pusz tul nak. A fe ro moncsapdáktól el té rõ en a szín csap dák ál ta lá ban a hím és
a nõs tény ro va ro kat egy aránt meg fog ják.
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A szín csap dák nem spe ci fi ku sak, szí nük tõl füg gõ en szá mos ro var fajt (me lyek egy
ré sze nem kár te võ is le het) fog nak be. El sõ sor ban a szín csap da szí né tõl függ, hogy mi -
lyen kár te võk fo gá sá ra al kal mas. Az élénksár ga szín csap dá kat pl. töb bek kö zött szá mos
le vél te tû faj (Aphididae), az üveg há zi moly te tû (Trialeurodes vaporariorum), egyes
tripszfajok pl. dohánytripsz (Thrips tabaci), a cse resz nye légy (Rhagoletis cerasi), egyes
vi rág le gyek (Delia spp.), aknázólegyek (Liriomyza spp.), keresztesvirágúak föl di bol hái
(Phyllotreta spp.), csipkézõbarkó fa jok (Sitona spp.) stb. fo gá sá ra hasz nál ják. A kék szí -
nû csap dák vi szont kü lö nö sen a nyu ga ti virágtripsz (Frank liniella occidentalis), illet ve
egyes vi rág le gyek (Delia spp.) be fo gá sá ra, míg a fe hér szí nû ek szá mos po los ka sza gú
gyü mölcs da rázs (Hoplocampa spp.), a mál na bo gár (Byturus spp.), illet ve pajzs te tû faj
(Diaspidiotus spp.) fo gá sá ra vál tak be. Ezenkí vül is me re te sek még spe ci á lis szín igé -
nyû, pl. na rancs sár ga vagy élénk zöld szí nek re re pü lõ ro var fa jok is. Egy bi zo nyos szí nû
szín csap da te hát min dig csak a gyár tó ál tal meg je lölt kár te võ fa jok be fo gá sá ra hasz nál -
ha tó fel. An  nyi fé le szín csap dát kell te hát besze reznünk, ahány el té rõ szín igé nyû kár te -
võ raj zá sát szán dé ko zunk meg fi gyel ni. Fi gye lem mel kell len ni ezenkí vül ar ra, hogy az
egyes csap dá kat a meg cél zott kár te võ egyéb sa já tos sá ga it is fi gye lem be vé ve ala kí tot -
ták ki. Nem aján lott, mert ke vés bé ha té kony pl. az üveg há zi hasz ná lat ra ki fej lesz tett
szín csap dát más – sza bad föl di – kár te võ be fo gá sá ra hasz nál ni, és vi szont.

Na gyon gya ko ri eset, hogy a ro var ál tal ér zé kelt és ked velt fény hul lám tar to mány
kí vül esik az em be ri szem ál tal ér zé kel he tõ spekt ru mon. Így elõ for dul hat, hogy az a
két szín, amit mi ha son ló nak lá tunk, a kár te võ ro var szá má ra éle sen el ütõ szín ár nya -
lat. A gyár tó a gyár tás so rán a szín csap da szín mi nõ sé gét fo lya ma to san el len õr zi. A
szín ár nya lat mi nõ sé gét a hasz nált ra gasz tó is be fo lyá sol ja. Épp ezért nem ajánl ha tó a
ro va rok kal meg telt, hasz nált csap da há zi la gos „újraragasztózása”, mi vel ez le ront hat -
ja a fo gás ha té kony sá gát! Szín csap dá kat el sõ sor ban ak kor hasz ná lunk, ha az il le tõ
kár te võ ré szé re nem kap ha tó – a min dig jó val ha té ko nyabb – fe ro moncsapda. Kü lö -
nö sen el ter jedt szín csap dák hasz ná la ta a zárt ter mesz tõ be ren de zé sek ben.

A szín csap dák bi o ló gi ai vé de ke zés sel kom bi nál tan al kal maz ha tók. A szín csap dák
egyik leg ha té ko nyabb fel hasz ná lá si mód ja üveg- vagy fó lia há zunk ban az, ami kor
kom bi nál tan al kal maz zuk a csap dá kat és va la mely hasz nos, a kár te võt pusz tí tó élõ
szer ve zet be te le pí té sén ala pu ló bi o ló gi ai vé de ke zést. Üveg ház ban bi o ló gi ai vé de ke -
zés kulcs moz za na ta an nak az idõ pont nak a meg ál la pí tá sa, ami kor cél sze rû a kár te võ
ellenségét [(pl. Encarsia formosa, ra ga do zó po los ka (Orius sp.), ragadozó at ka (Phy -
toseiidae)] be te le pí te ni. Ha ugyan is a be te le pí tés kor még nincs vagy igen ke vés a kár -
te võ, ak kor a hasz nos ro var faj egye dei nem ta lál va ele gen dõ „gaz dát”, s így táp lá lé -
kot, ha ma ro san el pusz tul nak. Ha vi szont a be te le pí tés kor már túl sok a kár te võ, úgy
be te le pí tett parazitoid vagy ra ga do zó nem ké pes egyed szá mát mér sé kel ni.

TA NÁ CSOK A FE RO MONCSAPDÁK 
GYA KOR LA TI AL KAL MA ZÁ SÁ HOZ

Mi re va ló a fe ro moncsapda? El sõ sor ban a kár té tel elõ re jel zé sé re. Al kal ma zá suk kal
biz ton sá go san meg ál la pít ha tó va la mely kár te võ elõ for du lá sa, hím jei re pü lé sé nek idõ -
pont ja, in ten zi tá sa a meg vé den dõ nö vény ál lo má nyá ban.
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Mi lyen ro var fa jo kat fog egy fe ro moncsapda? A fe ro moncsapdák alap ve tõ en
fajspecifikusak, mi vel a hím ro va ro kat csak sa ját nõs tény faj tár sa ik iva ri csa lo ga tó -
anya ga vonz za. Egy csap da te hát min dig csak egy, a gyár tó ál tal meg je lölt lep ke faj
ész le lé sé re hasz nál ha tó fel. An  nyi fé le csap dát kell te hát ki he lyez ni, ahány kár te võ faj
raj zá sát akar juk meg fi gyel ni. Bár a fe ro mon csap dák sze lek ti vi tá sa igen jó, szin te ki -
zá ró lag csak egy ro var faj hím je it fog ják, en nek el le né re meg es het, hogy más (eset leg
egy ál ta lán nem ká ros) ro var faj egy-egy pél dá nya, to váb bá egyéb ar ra re pü lõ ro va rok,
pl. le gyek stb., is be le ke rül nek csap dák ba. Egyes ki vé te les ese tek ben ar ra is szá mí ta -
nunk kell, hogy a csap da kis szá za lék ban a „cél faj” kö ze li ro ko na it is fog ja (pl. ha a
két faj ter mé sze tes iva ri csa lo ga tó anya gá nak kö zös kom po nen sei van nak).

Mi az, amit mi nem ve szünk ész re, de a lep kék igen? A hím lep kék csáp ja in lé võ,
hal lat la nul ki fi no mult ér zék sej tek a csap dák ból ki pá rol gó ha tó anyag már né hány mo -
le ku lá ját is ké pe sek a legtöké letesebb mû sze rek nél is pon to sab ban je lez ni. Ha kü lön -
bö zõ lep ke fa jok ra va ló fe ro moncsapdák ös  sze sze re lé se és/vagy mû köd te té se so rán az
egyik csap dá ból szár ma zó il lat anyag gal – szá munk ra érzé kelhetetlen mó don – vé let -
le nül be szen  nyez zük a má si kat, úgy az el kö vet ke zõ na pok ban meg lep ve ta pasz tal hat -
juk, hogy csap dánk két kü lön bö zõ lep ke fajt fog (ilyen kor a nem várt faj be fo gá sá ért
a má sik csap dá ról át jut ta tott il lat anyag mo le ku lái a fe le lõ sek), vagy ép pen ab ból a faj -
ból nem fog töb bet, ame lyik meg fi gye lé sé re a csap dát ki rak tuk (ez eset ben az át jut -
ta tott il lat anyag tönk re te szi csap dánk vonzó képességét). Ilyen nemkí vá na tos szeny -
 nye zõ dést okoz hat pél dá ul, ha a fo gott lep kék el tá vo lí tá sá ra hasz nált ka pa ró esz kö -
zünk he gyé vel pa rá nyi men  nyi sé gû ra gasz tó anya got vé let le nül át vi szünk egy má sik
csap dá ba. A csap da mû kö dé se so rán ugyan is a ki pá rol gó csa lo ga tó anyag egy ré sze a
ra gasz tó anya gon, a csap dán meg ta pad, és ez ál tal az egyik csap da szen  nye zet té vált
ré szé vel jut tat tunk át an nak il lat anya gá ból a má sik csap dá ba. Leg cél sze rûbb az egész
ra gacs la pot friss re cse rél ni. Fon tos to váb bá tud nunk, hogy a mû kö dé se so rán a csap -
da sa ját il lat anya gai nem csak a csap da fe lü le té hez ta pad nak hoz zá, ha nem be le ivód -
nak a csap da anya gá nak bel se jé be is, ezért le mos ha tat la nok – a csap da min den egyes
ré sze te hát sa ját il lat anya gá val „szen  nye zett”. Épp ezért a csap da sem mi lyen al kat -
rész ét se hasz nál juk fel új ra a ké sõbbiek so rán!

Hány fe ro moncsapdát üze mel tes sünk fa jon ként egy szer re? Mi u tán a csap da mû -
kö dé sé bõl kö vet ke zik, hogy an nak von zó csa lo ga tóanya gát a szél ju tat ja el a kö zel -
ben rej tõz kö dõ hí mek hez, így a fo gott lep kék szá mát szá mos kül sõ té nye zõ be fo lyá -
sol ja (szél irány, mikroklimatikus vi szo nyok, nö vény zet). Ezért a meg bíz ha tó elõ re jel -
zés ér de ké ben – még egy vi szony lag kis te rü le ten fek võ házikertben is – pár hu za mo -
san leg alább két csap dát üze mel tes sünk.

Az azo nos ha tó anya got tar tal ma zó csap dák fo gá sa – még ab ban az eset ben is, ha a
ha tó anyag gal és csap da ke ze lés sel kap cso la tos tisz ta sá gi kö ve tel mé nyek nek ma xi má -
li san ele get tet tünk – ti pi ku san nagy varianciát mu tat, nem rit ka a 70–80%-nyi kü -
lönb ség a csap dák kö zött egy-egy adott le ol va sás kor.

En nek va ló szí nû okai ab ban ke re sen dõk, hogy a csap da nem hol mi mág nes ként vonz -
za ma gá hoz a kö rös-kö rül röp dö sõ hí me ket, ha nem a csa lo ga tó anyag ki pá rol gó mo le ku -
lá it a min dig meg le võ lég moz gás csó vá ba ren de zi, és a hí mek ezt a „fe ro moncsóvát” kö -
vet ve ke rül nek be a csap dá ba. A fe ro moncsóva ki ala ku lá sá hoz a meg fe le lõ fel té te lek vi -
szont nem min den csap da kör ze té ben va ló sul nak meg azo nos gya ko ri ság gal: rá adá sul
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en nek azo nos idõ szak ra kell es nie a hí mek in ge rel he tõ sé gi pe ri ó du sá val is. A csap da pil -
la nat nyi ha té kony sá gát te hát szá mos kül sõ té nye zõ – szél irá nya és se bes sé ge, mikrokli-
matikus vi szo nyok, nö vény zet ál tal oko zott tur bu len ci ák stb. – be fo lyá sol ja.

Mi lyen tá vol ság ban he lyez zük ki a csap dá kat egy más tól? Le he tõ ség sze rint tá vol,
de lega lább 10–15 m-re egy más tól, még ak kor is, ha kü lön bö zõ lep ke fa jo kat fo gó
csap dák ról van szó.

Ha a csap dá kat ha té ko nyan akar juk üze mel tet ni, a fi zi kai té nye zõ kön kí vül fi gye -
lem be kell ven ni a ro var szo ká sa it is. A ro va rok ugyan is – egy va ló szí nû leg ge ne ti ka -
i lag meg ha tá ro zott prog ram ve zér lé se sze rint – olyan mik roélõ he lye ken ke re sik elõ -
sze re tet tel pár ju kat, ahol azok a leg na gyobb va ló szí nû ség gel tar tóz kod hat nak. Ezért
va ló szí nû, hogy a gyü mölcs fá tól né hány mé ter nyi re, egye dül ál ló ka rón lé võ csap dák
tö re dé két fog ják an nak a gyü mölcs molymen  nyi ség nek, mint a fa lomb ja kö zé he lye -
zet tek nek. Nem mind egy az sem, hogy a csap da ta laj szint tõl mi lyen tá vol van. Az op -
ti má lis ki he lye zé si ma gas sá got kár te võn ként kí sér le te sen kell meg ál la pí ta ni. Er re vo -
nat ko zó ta ná csok a csap dá hoz mel lé kelt in for má ci ós anya gok ban ta lál ha tok.

Mi kor he lyez zük ki a csap dá kat? Ál ta lá nos ság ban az ta ná csol ha tó, hogy mi nél ko -
ráb ban, de fel tét le nül a meg fi gyel ni kí vánt faj vár ha tó raj zá sát 1–2 hét tel meg elõz ve. A
fe ro moncsapdák mû köd te té sé nek elõ nye ab ban rej lik, hogy ott szol gál tat nak nap ra kész
ada to kat, ahol ezek re az ada tok ra szük sé günk van. Fe ro moncsapdákat rend sze re sen
mû köd tet ve ma gunk gyõ zõd he tünk meg ar ról, hogy mi lyen je len tõs idõ be li el té ré sek
mu tat koz hat nak egy azon lep ke faj raj zás ide jé ben az egy mást kö ve tõ évek ben vagy akár
egy azon év ben is, kü lön bö zõ, lég vo nal ban vi szony lag kö zel fek võ te rü le tek kö zött.

Mi lyen gyak ran el len õriz zük a fo gást a ki ra kott csap dák ban? Mi nél gyak rab ban,
le he tõ leg – kü lö nö sen a raj zás vár ha tó kez de te kor – né hány na pon ta. A fe ro mon csap -
dák más mód sze rek hez ké pest ha ma rább és na gyobb ér zé keny ség gel jel zik a hím lep -
kék meg je le né sét. Így ide jé ben meg tud hat juk, hogy je lent ke zik-e ná lunk a kár te võ, és
fel ké szül he tünk egy eset le ges vegy sze res vé de ke zés re.

Mit je lent, ha csap dánk a cél fajt nem fog ja be? Amed dig – a csap dá kat szak sze -
rû en üzemel tetve – a kár te võ egyet len pél dá nya sem re pül csap dá ink ba, na gyon va -
ló szí nû, hogy a szó ban for gó lep ke faj kár té te lé vel egy ál ta lán nem kell szá mol nunk.
Így te hát mód nyí lik ar ra, hogy el hagy junk egy (vagy akár több) per me te zést, meg ta -
ka rít va ez zel anya gi rá for dí tást és mun kát, és rá adá sul, kör nye ze tünk vegyszer -
terhelésén is eny hít he tünk.

Mit je lent, ha csap dánk be fog ja a cél fajt? Amen  nyi ben csap dá ink fog ják a kár te -
võ hím je it, úgy szá mol nunk kell a kö vet ke zõ nem ze dék her nyó i nak kár té te lé vel.
Rend sze re sen el len õriz ve a csap da fo gá sát és meg szer keszt ve a raj zás gör bét, mér le -
gel ni tud juk, hogy kí vá nunk-e vegy sze res (vagy egyéb) vé de ke zést al kal maz ni, és ha
igen, meg ál la pít hat juk a ha té kony vé de ke zés op ti má lis idõ sza kát. Fel hív juk a fi gyel -
met ar ra, hogy a fogá sok szám be li ér té ké bõl köz vet le nül nem kö vet kez tet he tünk a
vár ha tó kár té tel nagy sá gá ra. A kárt maj dan oko zó kö vet ke zõ ge ne rá ció her nyó i nak
egyed sû rû sé gét ugyan is szá mos, a csap da fo gás meg tör tén te után ha tást gya kor ló té -
nye zõ is nö vel he ti, vagy csök kent he ti (pl. a nõs tény lep kék ál tal le ra kott meg ter mé -
ke nyült to jás szám, a her nyók ki ke lé se és fej lõ dé se ide jén ural ko dó idõ já rá si vi szo -
nyok, parazitáltság mér té ke stb.). Ezért rend kí vül ér té kes mind ezen ha tá sok he lyi is -
me re te a fel hasz ná ló sze mé lyes ta pasz ta la tai, rend sze res meg fi gye lé sei.
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FE RO MONCSAPDÁZÁSI ARANY SZA BÁLY OK

1. Döntsd el, hogy mely kár te võ fa jok raj zá sát kí vá nod meg fi gyel ni.
2. Igye kezz fris sen elõ ál lí tott kap szu lát + csap dát hasz nál ni, ha nem si ke rül, ne

bontsd ki a kap szu la (= fe ro monkibocsátó) ere de ti cso ma go lá sát, és tá rold a kap -
szu lát mély fa gyasz tó ban.

3. A csap dát a te re pen ál lítsd ös  sze az nap, ami kor a raj zás meg fi gye lést el aka rod
kez de ni.

4. A csap dá zás meg kez dé se elõtt tá jé ko zódj a vár ha tó leg ko ráb bi raj zás kez det rõl
(szak iro da lom).

5. Tá jé ko zódj, ho va cél sze rû ki he lyez ni a csap dát (pl. táp nö vény, ma gas ság).
6. Mi nél gyak rab ban el len õrizd és je gyezd fel a fo gást (2–3 na pon ta vagy sû rûb -

ben), és ha so kat fo gott, cse réld új ra a ra gacs la pot.
7. Ügyelj, hogy az egyik csap dá ról sem mi se ke rül hes sen át egy má sik csap dá ba

(még a ce ru zád he gyé re vé let le nül rá ta padt kis ra gasz tó sem!!).
8. Ne hasz náld to vább a csap dát az elõ írá sos nál, még ha az to vább ra is fog ja a

kárte võt.
9. A ra ga csos fe ro moncsapda egyik tar to zé kát se hasz náld új ra. Ha olyan csap da tí -

pust hasz nál tál (pl. var sás tí pu sok), amely nél le het sé ges a csal étek cse ré je, csak -
is ugyan an nak a kár te võ nek a csa lét két tedd a csap dá ba, amely nek fo gá sá ra azt
elõ zõ leg már hasz nál tad!

10. A meg fi gye lés után tá vo lítsd el a csap dát a te rü let rõl, és meg fe le lõ mó don dobd
ki. Ne tá rold a ra gacs ala pot a fo gás sal (pl. a kár te võ meg ha tá ro zá sa, be mu ta tá sa
cél já ból) vagy a csap da tes tet (még kap szu la nél kül sem) olyan hely ség ben, ahol
ké sõbb, ki ra kás elõtt, új csap dát fogsz tá rol ni.

AZ EGYES KÁR TE VÕK MEG FI GYE LÉ SÉ RE KI FEJ LESZ TETT 
FE RO MONKÉSZITMÉNYEK 

ÉS FE RO MONCSAPDÁK AL KAL MA ZÁ SÁ NAK MÓD JA
(el sõ sor ban az ál ta lunk leg job ban is mert CSALOMON® csap da csa lád alap ján)

A leg el ter jed tebb csap da tí pus, amely a leg több kár te võ meg je le né sé nek jel zé sé re al -
kal mas, a ra ga csos (RAG) csap da tí pus. Amen  nyi ben más csap da tí pus sal is fog ha tó
az il le tõ kár te võ, azt kü lön je lez zük.

Ha tás tar tam: a fe ro moncsalétkek az idõ já rás függ vé nyé ben ál ta lá ban csak 4–6 he -
tes sza bad föl di üze mel te tés után kez dik las san ve szí te ni ha té kony sá gu kat. Ez után a
csap dát a biz ton sá gos raj zás kö ve tés ér de ké ben új ra kell cse rél ni! Ra gacs lapcse re a
fo gás tól füg gõ en, szük ség sze rint (ál ta lá ban 7–10 na pon ként).

Bun dás bo gár (Epicometis hirta)

A bun dás bo gárcsap dát gyü möl csö sök ben az al só ágak ra vagy a törzs mel lett a ta laj
szint jé re, sza mó ca ül tet vény ben a ta laj ra, ka ró mel lé rög zít ve kell he lyez ni. Rend kí -
vül fon tos, hogy a csap da kék szí nû töl csé res ré sze a nap fo lya mán mi nél to vább
kap jon nap fényt, az ár nyé kos he lyen le võ csap dá ba a bo ga rak nem szí ve sen re pül -
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nek be le. A csap dá zás meg kez dé sé nek szo ká sos idõ pont ja áp ri lis ele je, a csap dát
min den kép pen cél sze rû a gyü mölcs fa vi rág zás kez de tét né hány nap pal meg elõ zõ en
ki rak ni.

Sze lek ti vi tá sa: a csal étek vi rág il lat anyag, mely az élénk kék szín csa lo ga tó ha tá -
sát to vább fo koz za. A bun dás bo gá ron kí vül je len tõ sebb men  nyi ség ben fog hat még
sok pet  tyes vi rág bo ga rat (Oxythyrea funesta, el sõ sor ban ké sõ ta vasz tól kez dõ dõ en).
Ez a bun dás bo gár hoz ha son ló mé re tû, nem an  nyi ra szõ rös, kis sé fém fé nyû fe ke tés
bo gár, amely szin tén okoz hat ká ro kat a vi rá gok meg rá gá sá val, te hát be fo gá sa nem
elõny te len. Más ro var faj be re pü lé se csak vé let len sze rû. A bun dás bo gár raj zá sá nak
me ne tét a 7. áb ra szem lél te ti

A faj fo gá sá ra mó do sí tott, kék szí nû var sás (VARb3k) csap da ajánl ha tó.

Ame ri kai ku ko ri ca bo gár (Diabrotica virgifera virgifera)

A csap dát a ku ko ri catáb la sze gé lyi ré szé be, 1,0–1,5 m ma gas ság ban kell ki he lyez ni.
A csap dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ pont ja jú ni us kö ze pe.

A ku ko ri ca bo gár fo gá sá ra több faj ta csap da áll ren del ke zés re.
A PAL csap da csa lét ke csak hím ku ko ri ca bo ga ra kat csa lo gat. Ha zánk ban ed di gi

ta pasz ta la tok sze rint más ro var ra a csap da ha tó anya ga nem fej tett ki ha tást. A csap da
ra gasz tós fe lü le té re ra ga dó légy, hár tyás szár nyú stb. fa jok csak vé let len sze rû en ke rül -
nek oda.

A PALs csap da csa lét ke (amely nem fe ro mon, ha nem vi rágil lat anyag) a ku ko ri ca -
bo gár nõs té nye it és hím je it egy aránt jól csa lo gat ja. A fo gást to vább nö ve li a csap da
sár ga alap szí ne. Ha zánk ban ed di gi ta pasz ta la tok sze rint más ro var ra a csap da ha tó -
anya ga nem fejt ki csa lo ga tó ha tást. A csap da ra gasz tós fe lü le té re ra ga dó légy, hár -
tyás szár nyú, le vél te tû stb. fa jok a sár ga szín ha tá sá ra re pül nek oda, de a ku ko ri ca bo -
gár ral nem té veszt he tõk ös  sze.

A VARs csap dá ban két faj ta csal étek van. Az egyik csal étek ha tó anya ga fe ro mon,
ez csak a hím bo ga ra kat csa lo gat ja nagy in ten zi tás sal. A má sik csal étek nem fe ro mon,
ha nem vi rágil lat anyag, a ku ko ri ca bo gár nõs té nye it és hím je it egy aránt csa lo gat ja. A
meg fe le lõ fo gás hoz fel tét le nül szük sé ges a csap da al só és fel sõ át lát szó fo gó edé nyé -
be koc ka cu kor nyi da rab kát ten ni a bol tok ban kap ha tó moly ir tó ka zet tá ból (pl.
CHEMOTOX®, 20% diklórfosz ha tó anyag gal vagy más ha son ló ké szít mény), ami a
csap dá ba be má szó bo ga ra kat né hány perc alatt meg öli. Ha zánk ban ed di gi ta pasz ta la -
tok sze rint a csa lét kek ha tó anya gai nem más ro vart csa lo gat nak. A csap dá ba vé let len -
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(heti kétszeri leolvasás mellett)



sze rû en be re pü lõ cse kély szá mú légy-, hár tyás szár nyú, le vél te tû- stb. fa jok a ku ko ri -
ca bo gár ral nem té veszt he tõk ös  sze.

A fen ti csap da tí pu sok kü lön fé le tu laj don sá ga it 1. táb lá zat ban fog lal tuk ös  sze.
Az fe ro monnal csa lét ke zett, csak hím ku ko ri ca bo ga ra kat fo gó PAL ra ga csos pa lást -

csap da ál tal gyûj tött ku ko ri ca bo ga rak egyed szá má nak vál to zását a 8. áb ra szem lél te ti.

Lisz tes ré pa bar kó (Bothynoderes punctiventris)

A fe ro moncsapdát a ta laj ra kell he lyez ni, a ta va lyi ré pa táb la kö rü li gyom sze gély be
(ha a cél a leg ko ráb bi meg je le nés meg ál la pí tá sa) vagy az idei, ke lõ ré pa táb lá ba, illet -
ve gyom sze gé lyé be (ha a cél a be vo nu lás kö ve té se, illet ve gyé rí tés). A csap dá zás
meg kez dé sé nek szo ká sos idõ pont ja már ci us kö ze pe (fa gyok el múl tá val azon nal!).

Sze lek ti vi tá sa: a csap da ha tó anya ga a lisz tes ré pa bar kón kí vül más ro vart nem csa -
lo gat. Azon ban ta laj szin ten el he lye zett csap dá ról van szó, amely be a ta la jon mász ká -
ló élõ lé nyek (ro va rok, pó kok, eset leg csi gák) vé let len sze rû en is be jut hat nak. Cél sze -
rû a csap dát rend sze re sen (leg alább he ten te) ürí te ni, mert kü lön ben az el pusz tult ro -
va rok bom lá sa kor ke let ke zõ bûz anya gok fõ leg a sze zon elõ re ha lad tá val ese ten ként
igen sok fu tó-, illet ve dög bo ga rat (Carabidae, Silphidae) csa lo gat hat nak.
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Csap datí pus PAL PALs Sár ga ra gacs lap VARs

Fo gott ivar csak hí mek 
nõs té nyek 
és hí mek 

nõs té nyek 
és hí mek 

hí mek 
és nõs té nyek

De tek tá lás hoz na gyon ér zé keny ér zé keny nem meg fe le lõ na gyon ér zé keny

Raj zás -
követés hez

al kal mas al kal mas nem meg fe le lõ al kal mas

Fo gó ka pa ci tás
be ha tá rolt 

(kb. 300–350 db) 
be ha tá rolt 

(kb. 300–350 db) 
be ha tá rolt 

(kb. 300–350 db) 
igen nagy 

(kb. 15 000–20 000 db)

Fel épí tés egy sze rû egy sze rû egy sze rû bo nyo lult

Kar ban tar tás
ne héz kes 

(ra gasz tó!) 
ne héz kes 

(ra gasz tó!) 
ne héz kes 

(ra gasz tó!) 
ra gacs men tes

Rovarölõ szer nem kell nem kell nem kell szük sé ges

1. táb lá zat. A kü lön bö zõ csap da tí pu sok al kal mas sá ga az ame ri kai ku ko ri ca bo gár fo gá sá ra

8. ábra. Az amerikai kukoricabogár hazánkban szokásos rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)



Ja va solt csap da tí pus a mó do sí tott ta laj csap da (TAL+). A fo gás kön  nyebb ke zel he -
tõ sé ge ér de ké ben cél sze rû a csap dá ba ölõ szert (pl. kis da rab CHEMOTOX® moly ir -
tó ka zet tá ból) he lyez ni.

A csap da ál tal fo gott bo ga rak szá má nak vál to zá sát a 9. áb ra szemlélteti.

Ká posz ta moly (Plutella xylostella)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát a vizs gált nö vény kul tú rá ban, a nö vé nyek fel sõ le vél -
ze té nek ma gas sá gá ban kell ki he lyez ni. A csap dá zás meg kez dé sé nek szo ká sos idõ -
pont ja már ci us vé ge.

Sze lek ti vi tá sa: hely tõl füg gõ en fog hat je len tõ sebb men  nyi sé gû Mamestra, illet ve
Oligia ba goly lep ké ket, ezek mind egyi ke a ká posz ta moly nál jó val na gyobb, és at tól
jól el kü lö nít he tõ.

A ká posz ta moly hím raj zás me ne tét a 10. áb ra szem lél te ti.

Lom bos fa-fe hér moly (Leucoptera malifoliella)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát 1,0–1,5 m ma gas ság ban, le he tõ leg lom bos ág ra kell
he lyez ni. A csap dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ pont ja áp ri lis ele je.

Sze lek ti vi tá sa: Más lep ke faj csak vé let len sze rû en re pül a csap dák ba.
A csap dá kat két idõ szak ban fon tos üze mel tet ni: az el sõ raj zás ide jé nek meg ha tá ro zá -

sá ra, áp ri lis – má jus ban, illet ve jú li us utol só har ma dá tól an nak meg ál la pí tá sá ra, hogy nem
tör té nik-e tö me ges be te le pe dés gyü möl csö sünk be más, fer tõ zött te rü let rõl. Ál ta lá ban ha a
3–4 na ponkénti fo gás a csap dá ban nem ha lad ja meg a szá zat, vé dekezésre nincs szük ség.

A lombosfa-fehérmoly hím jé nek raj zás me ne tét a 11. ábra szem lél te ti.
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9. ábra. A lisztes répabarkó rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)

10. ábra. A káposztamoly hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)



Almalevél-aknázómoly (Phyllonorycter blancardella)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát 1,0–1,5 m ma gas ság ban, le he tõ leg lom bos ág ra kell
he lyez ni. A csap dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ pont ja áp ri lis ele je.

Sze lek ti vi tá sa: Hely tõl füg gõ en más Lithocolletis fa jo kat kis men  nyi ség ben fog -
hat, de ezek men  nyi sé ge ál ta lá ban nem za va ró. Er dõ mel lett fog hat Grapholita fa jo -
kat is, ame lyek jó val na gyob bak. 

Az akná zómolyok né hány hét alatt rob ba nás sze rû föl sza po ro dás ra ké pe sek. En nek
ész le lé sé re kiválóan alkal masak a fe ro moncsapdák. Ál ta lá ban ha a 3–4 na ponkénti
fo gás a csap dá ban nem ha lad ja meg a szá zat, vé dekezésre nincs szük ség.

Az almelevél-aknázómoly hím jé nek raj zás me ne tét a 12. áb ra szem lél te ti.

Üveg szár nyú al ma fa lep ke (Synanthedon myopaeformis)

A fe ro moncsapdát 1,5–2,0 m ma gas ság ban, le he tõ leg lom bos ág ra kell he lyez ni. A
csap dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ pont ja má jus ele je.
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11. ábra. A lombosfa fehérmoly hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)

12. ábra. Az almalevél-aknázómoly hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)

13. ábra. Az üvegszárnyú almafalepke hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)



Sze lek ti vi tá sa: más lep ke faj csak vé let len sze rû en re pül a csap dák ba.
RAG tí pu sú csap dát cél sze rû hasz nál ni ha az el sõd le ges cél a hí mek meg je le né sé -

nek mi nél ér zé ke nyebb jel zé se. A VARs+ csap da tí pus al kal ma zá sá val a po pu lá ció
men  nyi sé gi vál to zá sai (raj zás me ne tét) pon to sab ban kö vet he tõ és tö me ges fo gás ra is
al kal mas.

A hí mek raj zás me ne tét a 13. áb ra szem lél te ti.

Üveg szár nyú ri bisz ke lep ke (Synanthedon tipuliformis)

A fe ro moncsapdát a bok rok ki nyú ló, ma gas haj tá sa i ra, az át la gos bo kor ma gas ság fö -
lé kell ki he lyez ni. A csap dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ pont ja má jus ele je.

Sze lek ti vi tá sa: más lep ke faj csak vé let len sze rû en re pül a csap dák ba.
RAG csap da tí pust cél sze rû al kal maz ni ha az el sõd le ges cél ki tû zés a hí mek meg je -

le né sé nek mi nél pon to sabb jel zé se. A VARs+ csap da tí pus sal a po pu lá ció men  nyi sé gi
vál to zá sai (raj zás me ne te) job ban kö vet he tõ, tö me ges fo gás ra is al kal mas.

A hí mek re pü lé si ide jét és in ten zi tá sát a 14. áb ra szem lél te ti

Répaaknázómoly (Scrobipalpa ocellatella)

A fe ro moncsapdát a vizs gált nö vény kul tú rá ban, a nö vé nyek fel sõ le vél ze té nek ma -
gas sá gá ban, le he tõ leg szél vé dett, hely re kell ki he lyez ni. A csap dá zás meg kez dé sé nek
szo ká sos idõ pont ja áp ri lis vé ge.

Sze lek ti vi tá sa: hely tõl füg gõ en fog hat je len tõ sebb men  nyi sé gû más sar lós moly
(Gelechiidae) fa jo kat is, ezek mind egyi ke a ré pa ak ná zó moly nál na gyobb ter me tû, és
at tól el kü lö nít he tõ a szárny min tá zat kü lönb sé gek alap ján.
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14. ábra. Az üvegszárnyú ribiszkelepke hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)

15. ábra. A répaaknázómoly hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)



A kár te võ szá má ra ked vezõ idõ já rás ese tén (for ró, szá raz nyár) több raj zás csúcs is
ki ala kul hat, kü lö nö sen nyár kö ze pe után.

A hí mek raj zá sá nak me ne tét és in ten zi tá sát a 15. áb ra szem lél te ti.

Ba rack moly (Anarsia lineatella)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát 2,0–2,5 m ma gas ság ban, le he tõ leg lom bos ág ra kell
he lyez ni. A csap dá zás megkez désének ja va solt idõ pont ja má jus ele je.

Sze lek ti vi tá sa: er dõ kö ze lé ben na gyobb men  nyi ség ben fog hat zsák hor dó moly- (Co -
leo phoridae) fa jo kat, ame lyek azon ban a ba rack moly nál, és sár gás- vagy fe ke tés szür ke
szár nya ik igen kes ke nyek, ki seb bek. Gyak ran fog né hány pél dányt a zeb ra ba golylepké -
bõl (Erastria trabealis), amely na gyobb, és szár nya jel leg ze te sen fe ke te/fe hér csí kos.

A hí mek raj zá sá nak men tét és in ten zi tá sát a 16. áb ra szem lél te ti.

Li ge ti sod ró moly (Pandemis heparana)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát 1,5–2,0 m ma gas ság ban, a lomb ko ro ná ba, le he tõ leg
lom bos ág ra kell he lyez ni. A csap dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ pont ja má jus ele je.

Sze lek ti vi tá sa: Egyes évek ben je len tõ sebb mér ték ben fog hat ja az akác molyt (Eti -
ella zinckenella), amely a li ge ti sod ró moly nál jó val kes ke nyebb, és szár nyán na -
rancs sár ga ke reszt sáv van, és egyes Yponomeuta fa jo kat, me lyek szár nyai fe hé res -
szür ké sek. Cse kély szám ban fog hat Archips és Argyrotaenia moly fa jo kat, ame lyek
szárny min tá za ta el tér a li ge ti sod ró mo lyé tól. Az el sõ lep ke raj zás ide jén fog hat ja a
Polia nebulosa, a má so dik lep ke raj zás ide jén a Noctua fimbriata ba goly lep ké ket,
me lyek jó val na gyob bak. Hely tõl füg gõ en né hány csüngõlepke- (Zygaena sp.) faj
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16. ábra. A barackmoly hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)

17. ábra. A ligeti sodrómoly hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)



is be jö het, me lyek na gyob bak, és fe ke te szár nyu kon fe hér vagy vö rös fel tû nõ fol -
to kat vi sel nek.

A hí mek re pü lé sé nek ide jét és in ten zi tá sát a 17. áb ra szem lél te ti.

Szõlõilonca (Sparganothis pilleriana)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát a tõ ke mû ve lé si mód já tól füg gõ en 1,0–1,5 m ma gas -
ság ban (a szõ lõ für tök ma gas sá gá ban) le he tõ leg lom bos ves  szõ re kell he lyez ni. A
csap dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ pont ja jú ni us ele je.

Sze lek ti vi tá sa: kis men  nyi ség ben fog hat Evergestis fa jo kat, illet ve más Pyralidae
fa jo kat; ezek tõl a szõlõilonca kön  nyen meg kü lön böz tet he tõ, hos  szú, csõr sze rû ajak -
ta po ga tói, illet ve ara nyos fém fé nyû szí ne ze te alap ján.

A hí mek re pü lé sé nek ide jét és in ten zi tá sát a 18. áb ra szem lél te ti.

Almailonca (Adoxophyes orana)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát 1,5–2,0 m ma gas ság ban, a lomb ko ro ná ba, le he tõ -
leg lom bos ág ra kell he lyez ni. A csap dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ pont ja má -
jus ele je.

Sze lek ti vi tá sa: kis men  nyi ség ben fog hat egyéb sod ró moly- (Tortricidae) fa jo kat.
El sõ sor ban a má ju si idõ szak ban na gyobb men  nyi ség ben fog hat ja a Procus latrun-
cula ba goly lep két, amely az almailoncánál va la mi vel na gyobb mé re tû, és szár nyá -
nak alap szí ne fe ke tés (a szárny vé gen több nyi re fe hé res folt tal). A nyu ga ti or szág -
rész ben ta vas  szal fog hat Mamestra pi si ba goly lep két, amely jó val na gyobb az
almailoncánál.
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18. ábra. A szõlõilonca hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)

19. ábra. Az almailonca hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)



Hol lan di ai ta pasz ta la tok sze rint az el sõ to jás cso mók a hí mek csap dá ba re pü lé sé nek
kez de te után 2–3 nap pal je len nek meg; a kis her nyók ki ke lé sé ig 18 °C-on kb. 12 nap,
25 °C-on kb. 7 nap szük sé ges.

A hí mek re pü lé sé nek ide jét és in ten zi tá sát a 19. áb ra szem lél te ti.

Tar ka szõ lõ fürt moly (Lobesia botrana)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát a tõ ke mû ve lé si mód já tól füg gõ en 1,0–1,5 m ma gas -
ság ban (a szõ lõ für tök magas ságában), le he tõ leg lom bos ves  szõ re kell he lyez ni. A
csap dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ pont ja áp ri lis kö ze pe.

Sze lek ti vi tá sa: kis men  nyi ség ben fog hat Sterrha ara szo ló lep ke-fa jo kat, ame lyek kb. két -
szer te na gyob bak, és szár nyuk töb bé-ke vés bé egy szí nû szür kés bar nás sár ga. A csap dák ba
rend sze re sen be té ved né hány pél dány ve té si ba goly lep ke is, ami jó val na gyobb ter me tû.

A faj meg je le né sé nek jel zé sé hez, illet ve raj zá sá nak kö ve té sé hez vi lág szer te el ter -
jedt és szin te ki zá ró la gos mód szer a fe ro monos csap dá zás. A csap da fo gá sok csök -
kenésének meg kez dõ dé se utá ni (rajzás csúcs utá ni) 8–12 nap el múl tá val cél sze rû vé -
de kez ni. A ha zai ta pasz ta la tok sze rint ál ta lá ban nem szük sé ges vé de kez ni, ha a he ten -
kén ti fo gás nem ha lad ja meg a 25–30-at csap dán ként.

A hí mek re pü lé sé nek ide jét és in ten zi tá sát a 20. áb ra szem lél te ti.

Rügy sod ró tükrösmoly (Hedya nubiferana)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát gyü möl csös ben 1,5–2,0 m ma gas ság ban, a lomb ko ro ná -
ba, le he tõ leg lom bos ág ra, mál na- és ri bisz ke ül tet vény ben a bok rok fel sõ ré szé be, a nö -
vény haj tá sá ra kell he lyez ni. A csap dá zás meg kez dé sé nek szo ká sos idõ pont ja má jus ele je.
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20. ábra. A tarka szõlõfürtmoly hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)

21. ábra. A rügysodró tükrösmoly hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)



Sze lek ti vi tá sa: er dõ kö ze lé ben fog hat ja az Eucosma cana ne vû sod ró molyt, amely -
nek alak ja kes ke nyebb, és szí ne ze te ola jos sár gás zöl des, nincs raj ta olyan fel tû nõ fe -
hér szí ne zet, mint a rügy sod ró tükrösmoly szár nyán.

A ha tó anyag kü lö nö sen bomlékony, ezért a kap szu la vonzó képességét csak egy hó -
na pig õr zi meg; ez után a meg bíz ha tó elõ re jel zés ér de ké ben új csap dát kell ki he lyez ni!

A hí mek re pü lé sé nek ide jét és in ten zi tá sát a 21. áb ra szem lél te ti.

Ké reg moly (Enarmonia formosana)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát 1,5–2,0 m ma gas ság ban, a ko ro ná ba, a törzs höz kö -
zel, le he tõ leg lom bos ág ra kell he lyez ni. A csap dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ -
pont ja áp ri lis ele je.

Sze lek ti vi tá sa: kis men  nyi ség ben fog hat más sod ró moly (Tortricidae) fa jo kat, ezek
szárny min tá za ta el tér a ké reg mo lyé tól. Fe nyõ er dõ kö ze lé ben fog hat ja a Petrova resi nella
er dé sze ti kár te võt, amely nek alak ja kes ke nyebb, és szár nyai sö tét, fe ke tés min tá za tú ak.

Ke le ti gyü mölcs moly (Cydia molesta)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát 2,0–2,5 m ma gas ság ban, le he tõ leg lom bos ág ra kell
ki he lyez ni. A csap dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ pont ja áp ri lis kö ze pe.

Sze lek ti vi tá sa: hely tõl füg gõ en fog hat né hány szá za lék Epiblema scutulanát, ami
kb. két szer te na gyobb ter me tû, illet ve er dõ kö ze lé ben Pammene moly fa jo kat, ame -
lyek szár nyán fe hé res fol tok lát ha tók. Ne héz sé get okoz, hogy je len tõs men  nyi sé gû
szil va moly is be re pül a csap dá ba, mi vel a két moly fe ro monjának fõ kom po nen sei
azo no sak. A szil va moly és ke le ti gyü mölcs moly kö zött csak ivar szer vi vizs gá lat tal le -
het kü lönb sé get ten ni. Azok szá má ra, akik nek igen fon tos a „tisz ta” ke le ti gyü mölcs -
moly fo gá sainak nyo mon kö ve té se, azt ajánl juk, hogy a csap dák ba na pon ta csak a dél
és éj fél kö zöt ti idõ szak ban te gye nek ra gacs la pot. Mi vel a szil va moly csak is a haj na -
li órák ban, míg a ke le ti gyü mölcs moly a dél utá ni, es ti órák ban re pül fe ro mon csap dá -
ba, ilyen mó don a fo gott egye dek mind egyi ke ke le ti gyü mölcs moly lesz, a szil va moly -
fo gá so kat egy kis több let mun ka árán si ke re sen „ki szûr het jük”.

A lár vák ke lé se több nyi re a csap da fo gá sok csök ke né sé nek megkez dõdése utá ni
(raj zás csúcs utá ni) 7–10. na pon kez dõ dik. Kül föl di ta pasz ta la tok sze rint vé de ke zés re
ak kor van fel tét le nül szük ség, ha csap da 3–4 na pon ta több, mint 4–5 hím lep két fog.

A hí mek re pü lé sé nek ide jét és in ten zi tá sát a 22. áb ra szem lél te ti.
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22. ábra. A keleti gyümölcsmoly hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)



Szil va moly (Cydia funebrana)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát 1,5–2,0 m ma gas ság ban, le he tõ leg lom bos ág ra, erõs
szél tõl vé dett hely re kell he lyez ni. A csap dá zás meg kez dé sé nek szo ká sos idõ pont ja
áp ri lis kö ze pe.

Sze lek ti vi tá sa: hely tõl füg gõ en fog hat je len tõ sebb men  nyi sé gû Epiblema scutu-
lanát, ami a szil va moly nál kb. két szer te na gyobb ter me tû, és szárny min tá za tá ban fe -
hé res fol tok van nak, illet ve er dõ kö ze lé ben je len tõs men  nyi ség ben Pammene moly -
fa jo kat. Ezek mind egyi ke a szár nyán vi lá go sabb, fe hé res raj zo la tot vi sel, így kü lön -
böz tet he tõ meg a szil va moly tól, amely nek szár nyai sö té tek. Az MTA NKI CSA-
LOMON® csap da csa lád já nak szil va moly csa lét ke ab ban kü lön bö zik más gyárt má nyú
szil va moly fe ro moncsalétkektõl, hogy nem csa lo gat ja a kül sõ leg ha son ló ke le ti gyü -
mölcs moly (C. molesta) hím je it.

A hí mek re pü lé sé nek ide jét és in ten zi tá sát a 23. áb ra szem lél te ti.

Al ma moly (Cydia pomonella)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát 2,0–2,5 m ma gas ság ban, a ko ro ná ban le võ váz ágak -
ra, le he tõ leg lom bos ág ra kell he lyez ni. A csap dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ -
pont ja áp ri lis vé ge.

Sze lek ti vi tá sa: cse kély mér ték ben fog hat Hedya fa jo kat, ame lyek szár nyán – el sõ -
sor ban a csú csi ré szen – fe hé res fol tok, illet ve sze gély ta lál ha tó.

A vár ha tó ká ro sí tás meg bíz ha tó elõ re jel zés re 1–5 hek tá ron ként 1-1 csapdapár üze -
mel te té se ja va sol ha tó. Ka na dai vizs gá la tok sze rint az el sõ fo gás idõ pont ja után kb.
250 °C ef fek tív hõösszegre volt szük ség az el sõ to já sok ki ke lé sé hez; a to já sok fe lé -
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24. ábra. Az almamoly hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)

23. ábra. A szilvamoly hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)



nek ki ke lé sé hez pe dig az el sõ raj zás csúcs után kb. 280 °C hõösszeg el éré sé hez szük -
sé ges. Ál ta lá nos ta pasz ta lat sze rint vé de ke zés re ak kor van szük ség, ha csap dák 3–4
na pon ta több, mint 3–8 hím lep két fog nak.

A hí mek re pü lé sé nek ide jét és in ten zi tá sát a 24. áb ra szem lél te ti.

Kör te moly (Cydia pyrivora)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát 2,0–2,5 m ma gas ság ban, a ko ro ná ban le võ váz ágak -
ra, le he tõ leg lom bos ág ra kell ki he lyez ni. A csap dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ -
pont ja jú ni us ele je.

Sze lek ti vi tá sa: cse kély mér ték ben fog hat Grapholita fa jo kat, ame lyek jó val ki seb -
bek, mint a kör te moly. A csap da csa lét ke al ma molyt nem csa lo gat!

A kör te moly csal étek ve gyü le te igen bomlékony, ezért 2 he ten ként fel tét le nül
cse rél ni kell a csa lo ga tó kap szu lát! A cse ré nél vi gyáz ni kell ar ra, hogy a csap da
más il lat anyag gal ne szen  nye zõd jön! A ré gi csa lét ket el kell tá vo lí ta ni a csap da kö -
ze lé bõl!

A kár te võ je len lét ének fel fe dé sé re, a vár ha tó ká ro sí tás meg bíz ha tó elõ re jel zé sé re
1–5 hek tá ron ként 1-1 csapdapár üze mel te té se ja va sol ha tó.

A hí mek re pü lé sé nek ide jét és in ten zi tá sát a 25. áb ra szem lél te ti.

Nyer ges szõ lõ fürt moly (Eupoecilia ambiquella)

A RAG tí pu sú fe ro moncsapdát a tõ ke mû ve lé si mód já tól füg gõ en 1,0–1,5 m ma gas -
ság ban (a szõ lõ für tök ma gas sá gá ban), le he tõ leg lom bos ves  szõ re kell he lyez ni. A
csap dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ pont ja áp ri lis kö ze pe.
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25. ábra. A körtemoly hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)

26. ábra. A nyerges szõlõfürtmoly hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)



Sze lek ti vi tá sa: er dõ szé li bok ros kö ze lé ben ese ten ként na gyobb men  nyi ség ben fog -
hat Cnephasia fa jo kat, el sõ sor ban C. ecullyanát, ami a nyer ges szõ lõ moly nál va la mi -
vel ki sebb, és elül sõ szár nya egy szí nû fe ke tés szür ke.

A hí mek re pü lé sé nek ide jét és in ten zi tá sát a 26. áb ra szem lél te ti.

Nap ra for gó moly (Homoeosoma nebulellum)

A fe ro moncsapdát a vi rág ma gas ság ban, le he tõ leg mi nél kö ze lebb a fej hez kell he -
lyez ni. A csap dá zás meg kez dé sé nek szo ká sos idõ pont ja má jus ele je.

Sze lek ti vi tá sa: más faj csak vé let len sze rû en ke rül a csap dá ba.
A hím re pü lé si ide jét és in ten zi tá sát a 27. áb ra szem lél te ti.

Kis téliaraszoló (Operophtera brumata)

A fe ro moncsapdát 0,5–1,0 m ma gas ság ban, a fák tör zse mel lé kell akasz ta ni. A csap -
dá zás meg kez dé sé nek ja va solt idõ pont ja ok tó ber vé ge.

Sze lek ti vi tá sa: más lep ke faj csak vé let len sze rû en re pül a csap dák ba.
A RAG csap da tí pus el sõ sor ban a faj elõ for du lá sá nak ki mu ta tá sá ra al kal mas. A

VARL csap da tí pus a po pu lá ció men  nyi sé gi vál to zá sa it (raj zásme ne tét) job ban kö ve -
ti, tö me ges fo gás ra is al kal mas.

A hí mek re pü lé sé nek ide jét és in ten zi tá sát a 28. áb ra szem lél te ti.
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27. ábra. A napraforgómoly hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)

28. ábra. A kis téliaraszoló hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)



Gam ma-ba goly lep ke (Autographa gam ma)

A fe ro moncsapdát a vizs gált nö vény kul tú ra kö ze lé be, a lom bo zat fel sõ szint jé re, to -
váb bá a kö ze li gyü mölcs fák vagy bok rok lom bos ága i ra is cél sze rû ki akasz ta ni,
1,0–1,5 m ma gas ság ban. A csap dá zás meg kez dé sé nek szo ká sos idõ pont ja má jus vé ge.

Sze lek ti vi tá sa: a csap dá ba – el sõ sor ban nyár vé gén – né hány pél dány re pül het a ha -
son ló ki né ze tû Macdunnoughia confusa ba goly lep ké bõl, ami azon ban a gam ma-ba -
goly lep ké nél va la mi vel ki sebb, az elül sõ szár nyak alap szí ne vö rö ses bar ná ba haj ló, és
a „gam ma” ala kú csepp folt jó val vas ta gabb, ki fe je zet tebb. A csap dánk el vét ve fog hat
még Hoplodrina ba goly lep ké ket is, ezek szí ne ze te és alak ja azon ban fel tû nõ en el tér
a gam ma-ba goly lep ké tõl.

RAG tí pu sú csap da al kal ma zá sa ak kor in do kolt ha az el sõd le ges cél a faj meg je -
le né sé nek mi nél ér zé ke nyebb jel zé se. A VARL+ csap da tí pus a po pu lá ció men  nyi sé -
gi vál to zá sa it (raj zásme ne tét) job ban kö ve ti, tö me ges fo gás ra is al kal mas.

A gam ma-ba goly lep ke ál ta lá ban min den év ben dél rõl, a me di ter rán or szá gok ból
ér ke zik ha zánk ba, má jus vé gén, jú ni us ele jén. El vét ve elõ for dul hat, hogy ki te le lõ pél -
dá nyok már ko ra ta vas  szal meg je len nek.

A hí mek re pü lé sé nek ide jét és in ten zi tá sát a 29. áb ra szem lél te ti.

Gya pot tok-ba goly lep ke (Helicoverpa armigera)

A fe ro moncsapdát a vizs gált nö vény kul tú ra kö ze lé be, a le vél zet te te jé nek szint jé re
kell he lyez ni. Kü lö nö sen elõ nyös a csap dá kat a kö ze li fák vagy bok rok lom bos haj -
tá sa i ra ki akasz ta ni 1,0–1,5 m ma gas ság ban, mert a hí mek a szán tó föl det sze gé lye zõ
bo kor so rok ban gyü le kez nek. Ar ra ügyel ni kell, hogy mes ter sé ges fény for rás a csap -
da köz vet len kö ze lé ben ne le gyen. A csap dá zás megkez désének szo ká sos idõ pont ja
má jus kö ze pe.

Sze lek ti vi tá sa: a csap dák ba be le ke rül het egy-egy pél dá nya a som kó ró- (Helio -
this maritima) és a má cso nya ba goly lep ké nek (Heliothis viriplaca), eze ket azon -
ban az elül sõ szár nyu kon lé võ szé les ke reszt sáv juk alap ján el le het kü lö ní te ni. A
Discestra dianthii ba goly lep ké nek szin tén egy-egy pél dá nya be le re pül het csap dák -
ba, ám ez a ki sebb, sö tét bar na faj jól meg kü lön böz tet he tõ a gya pot tok-ba goly lep -
ké tõl. Egyes, a gya pot tok-ba goly lep ké nél lé nye ge sen ki sebb ter me tû és el té rõ ki -
né ze tû, a Crambidae csa lád ba tar to zó molylepkefajok pél dá nyai szin tén re pül het -
nek a csap dá ba.
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29. ábra. A gamma-bagolylepke hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)



RAG csap da tí pus el sõ ren dû en al kal mas a faj elõ for du lá sá nak ki mu ta tá sá ra. VARL+
csap da tí pus a po pu lá ció men  nyi sé gi vál to zá sa it (raj zás me ne tét) job ban kö ve ti, tö me -
ges fo gás ra is al kal mas.

A hí mek re pü lé sé nek idõ tar ta mát és in ten zi tá sát a 30. áb ra szem lél te ti.

Ká posz ta-ba goly lep ke (Mamestra brassicae)

A fe ro moncsapdát a vizs gált nö vény kul tú ra kö ze lé be, a lom bo zat te te jé nek szint jé re
kell he lyez ni. A csap dá kat elõ nyös a kö ze li gyü mölcs fák, vagy bok rok lom bos ága i -
ra is ki akasz ta ni, 1,0–1,5 m ma gas ság ban, le he tõ leg szél vé dett hely re. A csap dá zás
meg kez dé sé nek ja va solt idõ pont ja má jus ele je.

Sze lek ti vi tá sa: vi szony lag nagy szám ban fog hat ló he re -bag lylepkét (Discestra tri-
folii), mely azon ban min dig ki sebb ter me tû, nem olyan sö tét alap tó nu sú, és a ve se -
folt ban a fe hér pik ke lyek, me lyek a ká posz ta-ba goly lep ké nél min dig jól lát ha tó ak, hi -
á nyoz nak. Né hány pél dányt fog hat a csap da Apamea ba goly lep kék bõl is, ezek na -
gyobb ter me tû ek, mint a ká posz ta-ba goly lep ke. Ese ten ként Mythimna fa jok is jö het -
nek a csap dá ba, ezek nek szárny szí ne azon ban min dig jó val vi lá go sabb, sár gá sabb.

A VARL+ var sás csap da al kal ma zá sá val a po pu lá ció men  nyi sé gi vál to zá sai (raj zás
me ne tét) job ban kö ve tõk, tö me ges fo gás ra is al kal mas. A ta pasz ta lat sze rint a RAG
csap da tí pus a fajt nem fog ja meg fe le lõ mér ték ben.

A hím re pü lé sé nek ide jét és in ten zi tá sát a 31. áb ra szem lél te ti.
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30. ábra. A gyapottok-bagolylepke hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)

31. ábra. A káposzta-bagolylepke hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)



Ve té si ba goly lep ke (Agrotis segetum)

A fe ro moncsapdát a vizs gált nö vény kul tú ra kö ze lé be, a lom bo zat te te jé nek szint jé re
kell he lyez ni. A csap dá kat elõ nyös kö ze li gyü mölcs fák vagy bok rok lom bos ága i ra is
ki akasz ta ni, 1,0–1,5 m ma gas ság ban, le he tõ leg szél vé dett hely re. A csap dá zás meg -
kez dé sé nek ja va solt idõ pont ja má jus ele je.

Sze lek ti vi tá sa: el sõ sor ban a ta va szi lep ke raj zás ide jén fog hat Meristis trigrammi-
ca ba goly lep két, amely nek szár nya in há rom, jól lát ha tó, vé kony sö tét vo nal van. A
csap dá ban a ve té si ba goly lep ké hez leg in kább ha son ló a Hoplodrina superstes ba -
goly lep ke (in kább a nyá ri lep ke raj zás ide jén), amely azon ban va la mi vel ki sebb, szal -
ma sár gá sabb szár nya in a min tá zat el mo só dot tabb. Gyak ran fog né hány pél dányt a
zeb ra ba goly lepkébõl (Erastria trabealis), amely sok kal ki sebb, és szár nya jel leg ze te -
sen fe ke te/fe hér csí kos, illet ve a Cucullia umbratica csuk lyás ba goly ból, mely na -
gyobb, és to rán jel leg ze tes „csuk lyát” vi sel.

A RAG csap da tí pus el sõ sor ban a faj elõ for du lá sá nak ki mu ta tá sá ra al kal mas. A
VARL+ csap da tí pus a po pu lá ció men  nyi sé gi vál to zá sa it (raj zás me ne tét) job ban kö -
ve ti, tö me ges fo gás ra is al kal mas.

A hím re pü lé sé nek idõ tar ta mát és in ten zi tá sát a 32. áb ra szem lél te ti.

Cse resz nye légy (Rhagoletis cerasi)

A csap dát a fa ko ro ná já nak fel sõ ré szé be, mi nél ma ga sabb ra kell he lyez ni, fel tét le nül
úgy, hogy a sár ga fe lü le tét mi nél hos  szabb ide ig ér je nap. A csap dá zás meg kez dé sé -
nek szo ká sos idõ pont ja áp ri lis vé ge.

Sze lek ti vi tá sa: cse resz nye lé gyen kí vül sár ga csap dá ra még igen sok más re pü lõ
ro var is oda ra gad. Ezek tõl a cse resz nye légy a jel leg ze tes szárny min tá za ta és test szí -
ne alap ján kü lön böz tet he tõ meg. Szá mos hasz nos ro var (her nyó kat pusz tí tó mik ro -
szko pi kus da ra zsak, mé hek stb.) is a csap dá ra ra gad hat. Ezek fö lös le ges pusz tí tá sa
el ke rül he tõ, ha csap dák a cse resz nye légy raj zá sá nak be fe je zõ dé se után nem ma rad -
nak a fán.

A cse resz nye légy csap dá zá sá ra al kal mas csap da tí pus a zöl des sár ga pa lást (PALz)
ra ga csos tí pus, a le gye ket el sõ sor ban a fel tû nõ, élénksár ga szín csa lo gat ja ös  sze. A
mel lé kelt csal étek nem fe ro mont, ha nem a cse resz nye légy spe ci á lis táp lál ko zá si att -
rak tánsát tar tal maz za, és a sár ga csap da fo gá sát mint egy 50–70%-kal nö ve li. A csap -
da ha té kony sá gát ad dig õr zi meg, amíg a ra ga csos fe lü let el nem ve szí ti ra ga dós sá -
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32. ábra. A vetési bagolylepke hímjének rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)



gát. En nek idõ tar ta ma idõ já rá si vi szo nyok tól füg gõ en 6–8 hét, ami ál ta lá ban elég sé -
ges a nö vény vé del mi szem pont ból fon tos raj zás sza kasz meg fi gye lé sé hez.

A szín csap dák kal idõ ben ész lel he tõ a cse resz nye légy meg je le né se, kö vet he tõ raj -
zás me ne te. Sváj ci ta pasz ta la tok sze rint házikertekben, bio gaz daságokban hos  szabb
tá von a cse resz nye légy kár té telét csök kent he ti a fán ként 2–8 csap da rend szeres, több
sze zo non át tar tó hasz ná la ta is.

A cse resz nye légy raj zá sá nak me ne tét a 33. áb ra szem lél te ti.

Po los ka sza gú sár ga szil va da rázs (Hoplocampa flava)
Po los ka sza gú fe ke te szil va da rázs (Hoplocampa mi nu ta)

A fa jok fo gá sá ra fe hér szí nû pa lást (PALf ra ga csos szín csap da) áll ren del ke zés re. A
szín csap dát a vi rág zás meg kez dõ dé se elõtt a fa ko ro ná já nak fel sõ ré szé be kell he lyez ni
úgy, hogy a csap da fe hér fe lü le tét mi nél hos  szabb ide ig ér je nap. A vi rág zás meg kez dõ -
dé se után sok szor cél ra ve ze tõbb a csap dát a fák ko ro ná ja kö zé ki fe szí tett hu zal ra akasz -
ta ni, a ko ro nán kí vül. A csap dá zás meg kez dé sé nek szo ká sos idõ pont ja áp ri lis ele je.

Sze lek ti vi tá sa: a fe ke te és a sár ga szil va da rá zson kí vül csap dák ra még igen sok
más ro var is oda ra gad. Ezek tõl a szil va da ra zsa kat szárny- és test alak juk, illet ve test -
szí ne ze tük alap ján tud juk meg kü lön böz tet ni. Szá mos hasz nos ro var (her nyó kat pusz -
tí tó mik ro szko pi kus da ra zsak stb.) is a csap dá ra ra gad. Ezek fö lös le ges pusz tí tá sát el -
ke rül het jük, ha csap dá in kat a szil va da ra zsak raj zá sá nak be fe je zõ dé se után nem hagy -
juk he te kig a fán. A csap dák al kal ma sak a po los ka sza gú kör te da rázs (H. brevis) és a
po los ka sza gú al ma da rázs (H. testudinea) elõ re jel zé sé re is. A hí mek re pü lé sé nek ide -
jét és in ten zi tá sát a 34. áb ra szem lél te ti.

Az imá gók re pü lé sé nek ide jét és in ten zi tá sát a 34. áb ra szem lél te ti.
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33. ábra. A cseresznyelégy rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)

34. ábra. A poloskaszagú sárga szilvadarázs rajzásmenete

egy csapda tipikus fogásai 
(heti kétszeri leolvasás mellett)
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