
Az utóbbi évtizedekben a mezôgazdasági
gyakorlatban egyre inkább elôtérbe került az
intergrált növényvédelem módszere, mivel a nö-
vényevô rovarok elleni védekezésül használt szé-
les hatásspektrumú inszekticideknek a célkárte-
vôn kívül egyéb szervezetekre (többek között az
emberre) is kimutatták károsító hatását. Az integ-
rált növényvédelem repertoárjába agrotechnikai,
biológiai és kémiai módszerek egyaránt beletar-
toznak, ezeket együttesen, összehangoltan alkal-
mazzák a növényvédô szerek minél kisebb mérvû
felhasználása végett (Jenser 2003). A kártevôk
fajspecifikus, pontos elôrejelzése hatékony mód-
szere annak, hogy csökkenthessük a kijuttatott ro-
varölô szerek mennyiségét. A feromon- és növé-
nyi illatanyagos csapdák, melyek az adott kárte-
vô valamelyik ivarának mesterségesen elôállított
szexferomonját vagy a tápnövénybôl származó
vegyületeket tartalmazzák, kiválóan alkalmasak
erre a feladatra (Tóth 1990). A csapdák csalétké-
ben lévô vegyületek azonosítása többlépcsôs
folyamat, melynek egyik lépését jelenthetik az
elektroantennográfiás vizsgálatok (EAG).

Az elektroantennográf mûködési elve

A levegôbe kibocsátott feromonok illetve a
tápnövénybôl származó illatanyagok a rovarok

szaglószervén, a csápon lévô szaglóképletek fe-
lületén kötôdnek meg, melyek kutikuláján a leg-
több esetben pórusok vannak (Kaissling 1996).
A szaglóképletek alapjánál 1–5 idegsejt ül, ezek
dendritjei annak limfájába nyúlnak bele.
Az idegsejtekbôl axonok vezetik az ingerületet
az agyi szaglólebeny felé (Keil 1999).

A szaglóképletek felszínén megkötôdött
illatanyag-molekulák a szenzillum falát átlyug-
gató pórusokon keresztül a folyadéktérig vándo-
rolnak (Schneider 1992). A limfában található fe-
hérjék (’odour-binding proteins’, OBPs) megkö-
tik a feromonmolekulákat, és a dendrit memb-
ránján lévô receptoraikhoz szállítják ôket
(Kaissling 1996). Ha az idegsejt ennek hatására
bekövetkezô depolarizációja túllép egy küszöbér-
téket, receptorpotenciál keletkezik, mely után rö-
viddel beindul a membrán egyensúlyi potenciál-
jának visszaállítása, a repolarizáció (lásd pl. Pap
1990). Ha a receptorpotenciálok hirtelen változá-
sa azonos idôben egyszerre több (ugyanarra a ve-
gyületre reagáló) sejtben következik be, az ösz-
szegzett receptorpotenciál-változást megfelelô
mérômûszerrel regisztrálhatjuk.Az így regisztrált
görbe neve az elektroantennogram (Schneider
1957, 1964, Schoonhoven és mtsai 1988).

1953 és 1956 között Franciaországban és
Németországban számos kutatócsoport végzett
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Az elektroantennogram-technika (EAG) lényege, hogy a két elektród közé felpreparált élô rovar-
csápra áramoltatott levegôbe hirtelen beinjektált feromonvegyület vagy növényi illatanyag a csápon
potenciálváltozást idéz elô, ha azon a stimulust alkotó vegyületek valamelyikére érzékeny receptorok
találhatók. Ezt az összreceptorpotenciál-változást regisztrálni lehet. Az így kapott regisztrátum az
elektroantennogram. A mûszer által felfogott jel felerôsíthetô, megjeleníthetô és rögzíthetô; ma már
ezeket a folyamatokat számítógépes programok segítik. A módszer sokoldalú felhasználhatósága mi-
att hasznos kiegészítôje a kémiai ökológiai kutatásoknak (rovarferomonok, növényi allelokemikáliák
azonosítása), továbbá kemotaxonómiai és evolúciós következtetésekhez is elvezet.
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kísérleteket elektródák közé felpreparált élô ro-
varcsápokon különbözô illatanyagokat vizsgál-
va erôsítôk és oszcilloszkópok felhasználásával,
hogy valamilyen elektromos jelet tudjanak mér-
ni a csáp stimulálása során, ami arra utalhat,
hogy a csápon az adott vegyület érzékeléséért
felelôs receptorok vannak. Ezekben a korai, elég
kezdetleges kísérletekben a csáp ingerlésekor
mindössze a zajszint növekedését regisztrálhat-
ták (SYNTECH felhasználói Kézikönyv 1998).

Elsôként Schneidernek (1957) sikerült az in-
gerületbe jött csápon potenciálkülönbséget mér-
nie, és a jelenségnek ô adta az elektroanten-
nogram nevet.

Az EAG-módszer felhasználási területei

Az EAG módszer nélkülözhetelen segítséget
adhat egy adott rovarfaj feromonjának vagy a
tápnövénybôl származó illatanyagnak azonosí-
tásában, hiszen az elkészített kivonat kompo-
nensei közül segít kiszûrni azokat, melyek érzé-
kelésére a rovar csápja hangolva van (Arn és
mtsai 1975). A késôbbi kémiai szerkezetazono-
sítási erôfeszítéseket tehát csak ezeknek a kom-
ponenseknek a körére célszerû szûkíteni.

A hetvenes évek végétôl, amikor már szá-
mos lepkefaj feromonjának komponensei is-
mertté váltak, lehetségessé vált az EAG egy má-
sik fajta alkalmazása is: a már más fajokból
feromonként ismert vegyületek sorozatára adott
válaszspektrumok mérése (Roelofs 1977, 1984).
E dolgozatunkban saját és iro-
dalmi példákon szeretnénk be-
mutatni az EAG-válaszspektru-
mok alkalmazásának lehetôsé-
geit és azok korlátait.

Szexferomon-komponensek
vizsgálata

A feromonhoz hasonló szer-
kezetû (pl. csak a kettôs kötés
helyzetében eltérô alifás acetá-
tok, alkoholok stb.) vegyületek
sorozatában általában a legna-
gyobb amplitúdójú EAG-választ
a természetes feromon fôkom-

ponensével azonos vegyület váltja ki (Roelofs
1977). Példaként a felkiáltójeles bagolylepke
(Agrotis exclamationis L.) és a tarka kertibagoly
(Mamestra suasa Denis et Schiffermüller)
(Lepidoptera: Noctuidae) laboratóriumunkban ké-
szült EAG-válaszspektrumait mutatjuk be (1. áb-
ra).A felkiáltójeles bagolylepke feromonjának fô
komponense a (Z)-5-tetradecenil acetát
(Bestmann és mtsai 1980), a tarka kertibagolyé
pedig a (Z)-11-hexadecenil acetát (Tóth és mtsai
1986); az ezekre a vegyületekre adott EAG-vála-
szok egyértelmûen kiemelkednek mindkét faj ese-
tében.

Vannak azonban kivételes esetek, amikor
nem a feromonban legnagyobb mennyiségben
jelen levô vegyület adja a legjobb EAG-választ.
Az akácmolynál (Etiella zinckenella Treitschke)
(Lepidoptera: Phycitidae) négy molekuláról de-
rült ki, hogy a faj mirigykivonatában jelen van.
Ezek közül a (Z)-11-tetradecenil-acetát bizo-
nyult a fô feromonkomponensnek, mégis a hoz-
zá képest csak körülbelül tizedannyi mennyi-
ségben elôforduló (Z)-9-tetradecenil-acetát az
elôbbinél másfélszer nagyobb amplitúdójú vá-
laszt váltott ki a csápból (Tóth és mtsai 1989).
Egy másik példa az Argyrotaenia citrana
Fernald (Lepidoptera: Tortricidae) faj esete, ahol
a nôstények a (Z)-11-tetradecenált 15-ször na-
gyobb mennyiségben termelik, mint a (Z)-11-
tetradecenil-acetátot, mégis az utóbbira nagyobb
EAG-választ adtak a hímek, mint az aldehidre
(Roelofs 1977).

1. ábra. Különbözô szénlánchosszúságú, a kettôs kötést különbözô
helyeken tartalmazó acetátok által kiváltott, normalizált EAG-válaszok az
Agrotis exclamationis és a Mamestra suasa fajok hímjei esetében. (Tóth
és mtsai, nem publikált). A nyilak a fô feromonkomponenst mutatják,
melyre a hímek a legnagyobb EAG-választ adták. Ismétlések száma: 5
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Feromonkomponensek a kemotaxonómiai
kutatásokban

Az elektroantennográfiás válaszspektrumok
hasznos kiegészítôi lehetnek olyan vizsgálatok-
nak, melyekben közeli rokon fajok rendszertani
státusát kutatják. Az ilyen irányú próbálkozások
egyik úttörôjének tekinthetô Priesner (1979)
munkája, aki 30 lepkefaj nôstényének feromon-
termelô mirigyébôl elôállított kivonatot vizsgált
ugyanezen 30 lepkefaj hímjeinek csápján. A hí-
mek EAG-válaszai a fajtárs, illetve az azonos al-
családba vagy családba tartozó nôstények mi-
rigykivonataira specifikusak voltak, egy „EAG-
csoportot” alkottak, ami megfelelt egy mono-
filetikus taxonómiai egységnek (faj, alcsalád,
család). Minél közelebbi rokonságban álltak a
vizsgált fajok egymáshoz, a kiváltott EAG-vá-
lasz annál nagyobb volt.

A Diachrysia fajok (Lepidoptera: Noctuidae)
példája

Kostrowicki (1961) a Palearktisz Plusiinae-
fajairól szóló munkájában az olvasható, hogy a
Diachrysia tutti Kostrowicki lepkefaj morfoló-
giai alapon jól elkülöníthetô a közeli rokon D.
chrysitis L. fajtól eltérô szárnymintázata, test-
mérete, illetve a genitáliák különbözôsége alap-
ján. Kostrowicki eredményeit azonban számos
taxonómus nem fogadta el, sôt a svéd
Lepidoptera-fajlistáról törölték is a D. tutti fajt,
s mint a D. chrysitis szinonimáját használták
(Svensson 1967). Priesner (1985) csapdázásos
kísérleteiben (Németország) (Z)-5-decenil-
acetát és (Z)-7-decenil-acetát vegyületekbôl ál-
ló kétkomponensû csalétkeivel nagy számban
fogta a D. chrysitis fajt, de megfigyelte, hogy a
két acetát különbözô arányú elegyei különbözô
szárnymintázatú lepkéket vonzottak. A (Z)-5-
decenil-acetát/(Z)-7-decenil-acetát 10:1 arány-
ban alkalmazva fôként a chrysitis szárnymintá-
zatú egyedeket csalogatta, viszont ugyanezen
szintetikus szexttraktánsokat 2:100 arányban a
csalétekbe téve, az a legnagyobb mértékben tut-
ti típusú egyedeket fogott. Az 1:1 arányú „köz-
tes” kombináció mindkét szárnymintázattípusra
vonzó hatású volt. Priesner vizsgálatai újból fel-

élesztették a Diachrysia-vitát, hiszen a D.
chrysitis faj közép-európai populációinak két
olyan formáját sikerült észlelnie, melyek morfo-
lógiai sajátságaikban (szárnymintázat, ivarszer-
vek felépítése, testméret) jelentôsen átfednek,
viszont a feltételezett feromonkomponensre
adott válaszuk alapján elkülönülnek egymástól.
Annak eldöntésére, hogy két különálló fajról
van-e szó, Löfstedt és mtsai (1994) Német-
országból, Magyarországból és Svédországból
származó lepkéket laboratóriumi körülmények
között tenyésztettek. A nôstények potrohából ki-
preparált feromontermelô mirigyekbôl kivonatot
készítettek, s ezt gázkromatográfhoz kapcsolt
tömegspektrométeres analízisnek (GC-MS) ve-
tették alá. A GC-MS eredmények szerint a
chrysitis típusú nôstények legnagyobb mérték-
ben (85%) (Z)-5-decenil acetátot, a tutti típusba
soroltak pedig fôként (90%) (Z)-7-decenil-
acetátot termeltek. A hímek csápjain végzett
EAG-vizsgálatok arra keresték a választ, hogy a
csapdázásos kísérletekben a chrysitis-csalétekre
berepült átmeneti szárnymintázatú hímek csak
morfológiailag vagy feromon szempontjából
(reproduktív izoláció) is átmenetiek-e. Az EAG
válaszspektrumuk tanúsága szerint a chrysitis tí-
pusú hímek a legnagyobb választ a (Z)-5-decenil-
acetátra adták, a (Z)-7-decenil-acetátra adott vá-
lasz szignifikánsan kisebb volt, a tutti-hímeken
pedig az utóbbi vegyület iránt tapasztaltak na-
gyobb érzékenységet (2. ábra). Szabadföldi
csapdázásos kísérletek során a chrysitis-csa-
létekkel ellátott csapdák által fogott hímek több-
nyire a chrysitis-féle EAG-választ adták, de elô-
fordultak ugyanezen csapdákban olyan példá-
nyok is, melyek csápválasza a tuttiéhoz hasonlí-
tott (amely esetleg hibridizáció eredménye le-
het). Végeredményben az EAG-válaszok arányai
alapján sikerült egy olyan elektrofiziológiai jel-
lemzôt találni, mely segítségével a két forma éle-
sebben elkülöníthetô, mint a szárnymintázat
alapján. A problémát tovább boncolgató geneti-
kai és enzim-polimorfizmuson alapuló kísérletek
nem hoztak egyértelmû eredményt, a jelenség
magyarázatára különbözô elméletek születtek
(pl. Priesner 1985, Löfstedt és mtsai 1994), me-
lyek azt sugallják, hogy a két forma a fajképzô-
dés késôi állapotában jár, de még nem jött létre
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olyan mértékû izoláció, amely meggátolná a
keresztezôdést.

A vetési bagolylepke (Agrotis segetum Denis
et Schiffermüller) (Lepidoptera: Noctuidae)
példája

A vetési bagolylepke széles elterjedésû faj,
Európától Ázsián át egészen Dél-Afrikáig meg-
található (Balachowsky 1972). Szexferomonját a
(Z)-5-decenil-, (Z)-7-dodecenil- és (Z)-9-tetra-
decenil-acetát alkotja (Löfstedt és mtsai 1982).
Európa számos országában az elôbb említett ve-
gyületeket önmagukban, párosával, illetve együtt
alkalmazva, a hármas elegy
eredményezte a legnagyobb fo-
gásokat a többi csalétek-kombi-
nációval szemben, de az egyes
kísérleti helyszínek között vol-
tak kisebb-nagyobb eltérések:
elôfordult, hogy bizonyos kom-
ponensek önmagukban vagy
némely kettôs kombináció a
hármas elegyéhez hasonló fogá-
sokat eredményezett, arra utal-
va, hogy a hímek feromon-
érzékelésében földrajzi különb-
ségek lehetnek (Arn és mtsai
1983). Ezt támasztották alá
azok a kísérletek is, melyeket a
vetési bagolylepke bolgár és ör-
mény populációin végeztek

(Hansson és mtsai 1990). A mi-
rigykivonat-analízisek alapján a
nôstények által termelt (Z)-5-
decenil-, (Z)-7-dodecenil- és (Z)-
9-tetradecenil-acetát aránya a ke-
let-európai populáció egyedein
1:42:57, és a nyugat-ázsiain igen
hasonló, 1:52:47 volt. A hasonló
módszerekkel korábban kutatott
svéd és francia populációk azon-
ban abban különböztek a bol-
gár/örmény egyedektôl, hogy az
elôbbiek nôstényei jóval na-
gyobb mennyiségben termelték a
(Z)-5-decenil-acetátot [4:52:44 és
47:40:13 (Hansson és mtsai

1990)]. A vizsgálatok alapján a vetési bagolylep-
ke európai populációját legalább három típusba
(francia, svéd, illetve bolgár/örmény) sorolták,
ezek az adatok a faj feromonális kommunikáció-
jának polimorf jellegét tükrözik.

Korábbi vizsgálatainkban az EAG válasz-
spektrumok azt mutatták, hogy az örmény, bul-
gár és spanyol hímek csápjai a legerôteljesebben
a (Z)-7-dodecenil-acetátra, az afrikai Kenyából
származó populáció csápjai pedig a (Z)-5-
decenil-acetátra válaszoltak (3. ábra).A Szaha-
rától délre élô populációk számára a decenil-
vegyület fontosságát igazolta az is, hogy a ke-
nyai csapdázásos kísérletekben a csak a (Z)-5-
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2. ábra. Különbözô szénlánchosszúságú, a kettôs kötést különbözô
helyeken tartalmazó acetátok által kiváltott, normalizált EAG válaszok a
Diachrysia tutti és D. chrysitis fajok hímjei esetében (az alapadatok
Löfstedt és mtsai 1994munkájából). A nyilak a fô feromonkomponenst mutat-
ják, melyre a hímek a legnagyobb EAG-választ adták. Ismétlések száma: 5
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decenil-acetáttal csalétkezett csapdák fogták a
legtöbb vetési bagolylepkét, európai és ázsiai kí-
sérleti helyeken pedig egységesen a mindhárom
acetátot együtt tartalmazó csalétkek voltak a leg-
hatásosabbak (Tóth és mtsai 1992). Az eredmé-
nyeket megerôsíti, hogy a késôbbiek során szin-
tén a (Z)-5-decenil-acetátot találták a nôstények
által termelt feromon fô összetevôjének is egy
zimbabwei vetésibagolylepke-populációban
(Wu és mtsai 1999). Nagyon érdekes, hogy a
magyarországi vetési bagolylepke hímek között
mindkét EAG-választípus is megtalálható volt:
a „magyar 1.” típusú hímek csápjai a (Z)-5-
decenil vegyületre, a „magyar 2.” típusúak
viszont a (Z)-7-dodecenil vegyületre voltak ér-
zékenyebbek (3. ábra). Ez arra utalhat, hogy a
közép-európai vetésibagolylepke-populációkban
több feromontípus képviseltetheti magát.

Összességében elmondható, hogy a vetési ba-
golylepke populációi Eurázsiában többé-kevésbé
fokozatos átmenetet mutatnak, a Szaharától délre
élô populáció feromonális kommunikációja tekin-
tetében viszont élesen elkülönül minden más te-
rülettôl (Tóth és mtsai 1992,Wu és mtsai 1999).

Növényi eredetû allelokemikáliák kutatása

Az elektroantennográfiás technikát nem csak
feromonok, hanem növényi eredetû allelokemi-
káliák kutatásában is fel lehet használni. A táp-
növény általában számos vegyületet bocsát ki
(pl. zöldlevél-illatanyagok, virág-illatanyagok)
(Knudsen és mtsai 1993). A rovar ezt a keveré-
ket érzékeli és hasonlítja össze a genetikailag
kódolt, a faj tápnövényére jellemzô illatanyag-
mintázattal, s ha a kettô mint „kulcs a zárba” il-
leszkedik, tovább folytatódnak a rovar tápnö-
vény-felismerési, tesztelési lépései (Schoon-
hoven és mtsai 1988). A szélesebb érzékenység-
spektrumú, többfajta vegyületre különbözô mér-
tékben reagáló, átfedô érzékenységû „gene-
ralista” szaglósejteknél a növényi illatanyagos
kommunikáció tekintetében jóval ritkábban for-
dulnak elô „specialista” sejtek a rovarokon, de
bizonyos oligofág rovarok tápnövény-illatanya-
gok érzékelésére specializálódott receptorai
ilyenek (Hansson és mtsai 1999, Larsson és
mtsai 2001, Stensmyr és mtsai 2001).

Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica v.
virgifera Le Conte; Coleoptera:
Chrysomelidae) példája

Az amerikai kukoricabogár hímjeinek és nôs-
tényeinek növényi eredetû illatanyagok sorozatá-
ra adott EAG válaszspektrumát vizsgálva a leg-
nagyobb választ a metil-antranilát adta (4. ábra)
(Tóth és mtsai 2007). Ez a vegyület a faj iroda-
lomból ismert attraktánsa (Hammack és Petroski
2004). Érdekes azonban, hogy a 4-metoxi-fahéj-
aldehid, amely az egyik legszéleskörûbben alkal-
mazott, hatékony csalogató anyaga a kukoricabo-
gár észak-amerikai, illetve európai populációinak
(Metcalf és mtsai 1995, Tóth és mtsai 2003), csu-
pán gyenge EAG-választ adott. Az eredmények
arra utalnak, hogy a növényi illatanyagokra adott
EAG-válaszspektrumokban a nagy választ adó
vegyületek között nagy valószínûséggel találha-
tunk olyanokat, melyeknek viselkedésbefolyáso-
ló (szerencsés esetben csalogató) hatásuk van, lé-
tezhetnek azonban más, a faj számára jelentôs,
csalogató hatás szempontjából hatékony vegyüle-
tek is, melyeket azonban az EAG-válaszok alap-
ján nem tudunk kiszûrni.

Az említett vizsgálatban a válaszok inten-
zitásának eloszlása hasonló volt a két ivarnál
(4. ábra). Az egyetlen csekély különség, hogy
a a ß-jononra a nôstények relatíve erôsebb vá-
laszt mutattak, mint a hímek. A bemutatottak
elôre vetítik az EAG-válaszspektrumok egy
újabb alkalmazási lehetôségét: segítségükkel
olyan növényi illatanyagok szûrhetôk ki, me-
lyek az egyik ivar számára különleges jelen-
tôségûek, és pl. alkalmasak lehetnek egy, az
adott ivarra szelektíven érzékeny ingeren ala-
puló csalétek kifejlesztéséhez. A kukoricabo-
gáron a fenti eredmények szerint egy, a nôsté-
nyekre erôsebben ható csalétekfejlesztés a
ß-jonon vizsgálatán alapulhat, a többi vegyü-
let ebbôl a szempontból valószínûtlen, hogy
szerepet játszhatna.

A Plutella xylostella L. (Lepidoptera:
Plutellidae) példája

Az elektroantennográfiás technika közre-
mûködésével derült fény bizonyos izotiocia-
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nátok (iberin, szulforafán) petézést serkentô ha-
tására a P. xylostella molyfaj esetében; ezeket a
vegyületeket a faj tápnövényébôl, a káposztából
sikerült izolálni. A laboratóriumi viselkedés-
vizsgálatok során a két izotiocianáttal kezelt
szûrôpapírdarabok váltottak ki az állatból pete-
rakást, összhangban az elektrofiziológiás ered-
ményekkel (Renwick és mtsai 2006).

A burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata
Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) példája

Weissbecker és mtsai (1999) kísérleteikben
azt kutatták, hogy a burgonyabogár rágása nyo-
mán felszabaduló másodlagos növényi anyag-
cseretermékek mekkora EAG-választ váltanak
ki a bogárfaj egyik ragadozójából, a Perillus
bioculatus Fabr. (Hemiptera: Pentatomidae) po-
loskafajból. A levegôbôl történô illatanyag-
gyûjtés (’volatile collection’) után következô
gázkromatográfiás vizsgálatok két, a burgonya
rágása következtében felszabaduló vegyületet, a

béta-kariofillént és a béta-szelinént mutatták ki
legnagyobb mennyiségben, és a poloska csápja is
erre a két anyagra adta a legnagyobb EAG-vá-
laszt. Ez arra utalhat, hogy e ragadozó felhasz-
nálja a prédája táplálkozása során felszabaduló
növényi illatanyagokat táplálékkeresés közben.

Habár a rovarok kémiai kommunikációjával
kapcsolatos ismeretek még elég hiányosak, az
EAG-módszer segítségével történô vizsgálatok
nagyban hozzájárulhatnak a jelenségek jobb
megértéséhez. Kezdve a genetikai szintû kérdé-
sektôl, amelyek többek között a feromonter-
melés és -érzékelés gének általi meghatározott-
ságát tárgyalják (Roelofs és mtsai 1987), a fajok
szexferomonokkal történô reproduktív izoláció-
ján át (Roelofs és Cardé 1974, Löfstedt és mtsai
1994), egészen az evolúciós problémákig, ahol
az elektroantennográfiás mérések jól kiegészí-
tették a DNS- és fehérjeszekvenciák nyújtotta
információkat filogenetikai törzsfák készítése
során (pl. Löfstedt 1991, 1993, Dugdale 1997,
Krasnoff 1997, Foster és mtsai 1997).
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4. ábra. A Diabrotica v. virgifera nôstényeinek és hímjeinek normalizált EAG-válaszai különbözô növényi
illatanyagokra (az alapadatok Tóth és mtsai, 2007 munkájából). A nyilak a ß-jonont jelölik, amelyre a nôstények
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ELECTROANTENNOGRAM RESPONSE SPECTRA –WHICH QUESTIONS CAN

BE STUDIEDANDWHICH NOT

J. Vuts andM. Tóth
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The main point of the electroantennogram (EAG)-technique is that if an insect antenna preparated
between two electrodes and stimulated by different volatiles carries the specific receptors of a given
compound of the stimulus, a potential change will be evoked from it. This summated receptor
potential change is called the electroantennogram. The sign can be amplified, visualized and
recorded; nowadays these steps can be easily conducted by different softwares. The EAG-technique
can be used as a complementary method of chemical ecology (identification of insect pheromones
and plant allelochemicals), systematics and evolutionary analyses.
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