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A NAGYÍTÓLENCSÉTÔL A BIOSZENZOROS
GÁZKROMATOGRÁFIG: A MAGYAR FEROMONKUTATÁS
HÁROM ÉVTIZEDE*
Szôcs Gábor és Tóth Miklós
MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, 1525 Budapest, Pf. 102.

A feromonkutatás mint önálló új szakterület kezdetét az elsô feromonmeghatározás dátumához
kötik (1959). A hazai feromonkutatás is nemsokára megkezdôdött (1975). A laboratóriumi
infrastrukturát igénylô feromonkutatás hazánkban az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete Állattani
Osztályához kötôdik. Az indulást követôen ki kellett építeni a legszükségesebb, alapvetô, speciális
berendezéseket, mûszereket. Ezek közül a legfontosabbak a légtérbôl történô feromon-visszafogást
szolgáló berendezés (egyik típusa az ún. CLSA), a csápválaszt mérô elektroantennográf (EAG), a
feromont specifikusan jelzô bioszenzoros gázkromatográf (GC-EAD), valamint a feromonra adott
viselkedési (irányított repülési) válaszreakció mérését lehetôvé tévô rovar-szélcsatorna (FT).
Az interdiszciplináris, hazai és nemzetközi együttmûködések keretében elért eredmények közül kiemeljük, hogy mintegy félszáz rovarfaj (többségükben jelentôs mezôgazdasági kártevô)
szexferomonjának összetételét sikerült elsôként meghatározni és a gyakorlati elôrejelzés számára
csapdát kifejleszteni (CSALOMON®-csapdacsalád). Számos esetben tártuk fel, hogy milyen szerepet töltenek be a feromonok bizonyos rovarfajok reproduktív izolációjában, hogyan járulnak hozzá
szimpatrikus, ill. földrajzilag izolált helyzetekben a szóban forgó (testvér)fajok speciációjában.
A faunisztikai újdonságot a hazai faunára új fajok megtalálása, a taxonómiai eredményt pedig egy
tudományra új genusz elsô fajának leírása fémjelzi. További eredményként kemotaxonómiai elemzések születtek, új feromonbioszintézis-utat tártunk fel, és feromonvonalhoz kötôdô molekuláris markert
írtunk le. A kártevô rajzásakor a tápnövény fajtáinak eltérô fenofázisa és a kártétel mértéke közötti
összefüggés feltárásával foglalkozó esettanulmányunk a védekezési döntés meghozatalát segíti.
A hazai feromonkutatás fejlôdését dióhéjban felvázoló írásunkban egy gondolat erejéig kitekintést tettünk Európára: felhívtuk a figyelmet arra, hogy a biológiailag aktív molekulák (feromonok)
azonosítása végett erôs a nemzetközi verseny, hiszen szabadalmaztatható, piacképes termékrôl van
szó. A feromonkutatás megfelelô finanszírozása tehát a versenyszféra érdekeit is szolgálni hivatott.
Kulcsszavak: feromon, elektroantennográf, bioszenzoros gázkromatográf, rovar-szélcsatorna,
speciáció, reproduktív izoláció, faunisztika, kemotaxonómia, elôrejelzés, csapdázás

A feromonok kutatása kísérleteken alapszik.
Az új, ismeretlen szerkezetû feromonok feltárásához, azonosításához mûszerekre, mégpedig
speciális és drága mûszerekre van szükség, továbbá vegyszerekre, olyanokra, amelyek rendkívül tiszták, a biológiai hatást lerontó szennye*A

zô anyagoktól mentesek. Érthetô tehát, hogy a
feromonkutatáshoz laboratóriumi, kutatóintézeti háttérre van szükség, még akkor is, ha a szabadföldi kísérletek során sok-sok kísérletet –
rovarászszívet megörvendeztetô módon – terepen végez a kutató. Nem csoda tehát, ha a

Magyar Tudományos Akadémián, a 100 éves a Magyar Rovartani Társaság címû tudományos elôadóülésen (2010.
november 19.) elhangzott elôadás bôvített szövege.
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feromonkutatás hazánkban is kutatóintézethez
kötôdik. A magyar feromonkutatás a MTA Növényvédelmi Kutatóintézet (MTA NKI) (akkori nevén: Növényvédelmi Kutatóintézet) Állattani Osztályán kezdôdött, itt terebélyesedett ki,
és ma is alapvetôen itt folyik.
A Magyar Rovartani Társaság 1910-ben alakult meg. A feromonkutatás, mint diszciplina viszont ennél jóval fiatalabb. Világszerte elterjedt
nézet, hogy születését az elsô sikeres feromonmeghatározáshoz kötik. Butenandt és munkatársai 1959-ben közölték a selyemlepke feromonjának szerkezetét. Innen datáljuk tehát a modern
feromonkutatást. A metodikai nehézségeket jól
jelzi, hogy 1970-ig mindössze 5 további faj (valamennyi a lepkék rendjébôl került ki) feromonját
sikerült azonosítani (forrás: Arn és mtsai 1986).
A magyar entomológia rendkívül gyorsan reagált a kor kihívására. Jermy Tibor akadémikus
inspirálására az MTA NKI Állattani Osztályán
lelkes fiatalok vágtak neki az ismeretlennek: felfedezni a rovarok kémiai kommunikációjának
rejtélyes világát. A lendületes munka tehát beindult, és az elsô, nemzetközi szintû eredmények is
hamarosan megszülettek. Szentesi Árpád, Tóth
Miklós és Dobrovolszky András (1975) büszkén
számolhatott be arról, hogy sikerült bebizonyítani, hogy a káposzta-bagolylepke (Mamestra
brassicae) is használt szexferomont (kivonás, elválasztás töltött oszlopon, bioteszt). Nemsokára
a kis téliaraszoló (Operophtera brumata) esetében is hasonló eredményekrôl jelent meg közlemény (Szôcs és Tóth 1978). Az igazi áttörés, az
elsô hazai kémiai azonosítás az MTA NKI Állattani Osztálya és a BME Szerves Kémiai Tanszéke együttmûködése nyomán született: Novák
Lajos, Tóth Miklós, Balla János és Szántay
Csaba (1979) azonosították a (Z)-hexadec-11-én1-il acetátot (Z11-16Ac) mint a káposzta-bagolylepke szexferomonjának fôkomponensét. A
hazai tudományos közvélemény tájékoztatását,
valamint a gyakorlati hasznosítás lehetôségeit is
szem elôtt tartva jelentetett meg egy tanulmányt
magyar nyelven Jermy Tibor, Varjas László és
Tóth Miklós (1978).
A hôskorban az MTA NKI Állattani Osztályán korántsem álltak rendelkezésre olyan mûszerek, amelyek már akkor természetes tartozékai
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voltak a nálunknál gazdagabb országok feromonlaboratóriumainak. Sôt, sokszor a legegyszerübb
kellékek is hiányoztak. Szükség volt hát leleményre, hogy megbízható eredményeket lehessen
felmutatni. Egy –120 °C biztosító mélyhûtôt,
amelyben a feromonokat tárolhattuk, hamar sikerült ugyan beszerezni, ám például néhány milliliteres üvegcséket, amelyek kupakkal zárhatóak
lettek volna, már nem. Pedig az illatanyagok tárolásához még ilyen alacsony hômérsékleten is
ilyen üvegcsékre lett volna szükség, mégpedig
inert, teflon bevonatú kupakkal. Ezért kezdetben
házilagos kivitelben alufólia borítással láttuk el az
üvegcséket lezáró dugót.
A hazai feromonkutatás fellendítéséhez, a
feromon kivonásához, valamint a kivonat és
szintetikus feromonkomponensek elektrofiziológiai és viselkedési vizsgálatához elengedhetetlen alapmûszerekre/berendezésekre volt szükségünk. Tekintve, hogy ilyen jellegû mûszerek
hazánkban sehol sem álltak rendelkezésre, így a
szakirodalomra, valamint az 1980-as évektôl –
az örvendetesen megnyíló lehetôségeknek köszönhetôen – egy-egy tanulmányutunk tapasztalataira támaszkodhattunk. A következô felsorolt
berendezések/mûszerek – tudomásunk szerint
– csak az MTA NKI Állattani Osztályán találhatók meg és mûködnek hazánkban.
Feromon visszafogása a légtérbôl
A kezdetektôl mindmáig alkalmazott közvetlen feromonmirigy-kivonatok sok faj esetében
nem vagy csak nehézkesen készíthetôek (pl. idôigényes, nehézkes preparálás). Lehetôség van
azonban arra, hogy a feromont termelô egyedeket zárt térben tartva az általuk kibocsátott
feromont a légtérbôl visszagyûjtsük, oly módon,
hogy a feromont tartalmazó levegôt megfelelô
szûrön hajtjuk át. Az egyszerû alapelv technikai
megvalósítása azért jelent mégis kihívást, mert
tût kell a szénakazalban megtalálnunk: a feromon roppant kis mennyiségben van csak jelen (a
fôkomponens mennyisége, fajtól függôen, például sokszor csupán néhány nanogramm nôstényeként), de számolnunk kell azzal, hogy számos „szennyezô“ anyag (pl. nem feromon jellegô anyagcseretermékek) nagyságrendekkel na-
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gyobb mennyiségben kerülnek a
szûrôre. Erre tekintettel elôször
a nyílt, majd a zárt rendszert honosítottuk meg, különös tekintettel a szûrô és az egész berendezés tisztítási technológiájára.
Elektroantennográf (EAG)
Az egyik ivar által termelt
feromont a faj ellenkezô ivarú
egyedei a csápjukon található,
erre specializálódott érzékszôrôkkel fogják fel. Lehetôség
van arra, hogy a feromonnal történô ingerlés hatására a csáp
1. ábra. Az MTA NKI Állattani Osztályának új bioszenzoros
alapi és csúcsi vége között kegázkromatográfja (GVOP-3-2-1-2004-04-0153/3.0) Az inszert fénykép
letkezett akciós potenciált elveaz kapillárisüveg-elektródok közé felpreparált csápot mutatják.
(Foto: Molnár Béla)
zessük, mérjük. Erre szolgál az
elektroantennográf. Kezdetben
egy orvosi használatból kiselejtezett, és házilaRovar-szélcsatorna
gosan átalakított EKG-készüléket használtunk
(köszönet Sturmann Sándornak), amelyet aztán
A feromon által kiváltott, a forrás irányába
több évi használat után váltottunk fel egy rovartörténô aktív helyváltoztatás (repülés) mérésére
fiziológiai célra gyártott EAG-készülékre. Enszolgáló berendezés (Miller és Roelofs 1978).
nek használatáról a Növényvédelem hasábjain
Az egyszerû alapelv technikai megvalósítása
már szóltunk, így itt most csak utalunk Vuts és
azonban nem csekély kihívást jelentett. MindeTóth (2008) cikkére.
nekelôtt gondoskodni kell, hogy a szélcsatorna
belsejében a levegô áramlása lineáris legyen,
Bioszenzoros gázkromatográf (GC-EAD)
továbbá, hogy a feromontartalmú levegô ne keEgy gázkromatográf (GC) és egy elektrorülhessen vissza a rendszerbe. Ahhoz, hogy a
antennográf összekapcsolása oly módon, hogy
feromonforrás irányába valóban repüljön is a
ez utóbbi a GC lángionizációs detektorjával sziferomont felfogó rovar (pl. hím lepke) elengedmultán mûködjék mint detektor (EAD). A GC a
hetetlen, hogy a légáramlás mértéke (légsebesferomonkivonatot választja szét összetevôire, de
ség a csô belsejében) a vizsgálni kívánt faj
hogy a sokszor seregnyi anyag közül (itt is: tû a
„szokásához“ igazodjék. Így például a rendszénakazalban!) melyik a feromon, nos ennek
kívül jól repülô gyapottok-bagolylepke
feltárásában segít az EAD (alapelvét lásd: Arn
(Helicoverpa armigera), amely a természetben
és mtsai 1975). Elôször egy magyar-amerikai
a vándorlása során nemcsak hogy nagy távolközös projekt során sikerült Prof. J. H.
ságra jut el, de gyors repülésre is képes (a lepTumlinson (USDA, Gainesville, Fl.) segítségékehálós gyûjtô futva sem éri utol), a ferovel beszerezni és beüzemelni egy ilyen készülémonforrás irányába nem repül fel, ha a szél seket, majd pedig az évek múlásával egy újabb,
bessége az 1,2–1,3 m/s-ot meghaladja (saját
modernebb készüleket (GVOP-3-2-1-2004-04megfigyelés). Továbbá, a válaszreakció csak a
0153/3.0) (1. ábra). Ez utóbbi olyan szoftverrel
megfelelô napszakban váltható ki. Fontos ezenvan ellátva, amely kompatibilis olyan európai
kívül a megfelelô páratartalom is. Ennek megferomonlaboratóriumok hasonló készülékeivel,
felelôen olyan szélcsatornát építettünk, amelyamelyekkel szoros kapcsolatban állunk.
ben a légsebesség a 0,5–1,3 m/s tartományban
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tized m/s pontossággal szabályozható, a megvilágítás az 5 luxot nem haladja meg, továbbá bizonyos határok között a hômérséklet és a páratartalom is szabályozható.
Együttmûködések
A feromonkutatás interdiszciplínáris jellegébôl adódóan együttmûködések hálózatát építettük ki országon belül és kívül egyaránt. Az
együttmûködô szervezetek/intézetek közül itt
most csak példaként néhányat említünk meg,
szakterületi csoportosításban.
Faunisztika, taxonómia, szisztematika
Magyar Rovartani Társaság
Magyar Természettudományi Múzeum
Állattára
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Feromon / Kémiai ökológiai Laboratóriumok
CSIRO, Canberra, Ausztrália
Department of Ecology, Lund University, Lund,
Svédország
Institute of Zoology, Bulgarian Academy of
Sciences, Sofia, Bulgária
Krasznodarskij NIISKh im. P. P. Lukjanenko,
Krasznodar, Oroszország
Rothamsted Research, Rothamsted, UK
SLU Swedish Agricultural University, Chemical
Ecology, Alnarp, Svédország
Swiss Federal Research Station, Wädenswil,
Svájc
Università di Padova, Instituto Entomologia
Agraria, Padova, Olaszország
Ezúton is köszönjük valamennyi felsorolt és
fel nem sorolt intézménynek, valamint a sok-sok
kiváló kollegának az értékes együttmûködést!

Kártételi gócok, gradológia
Eredményeikbôl
„Növényvédelmi Állomások” (mai nevükön
MGSZH NTI) (Központ és szinte valamenynyi megyei állomás)
Mezôgazdasági Egyetemek Növényvédelmi ill.
Rovartani Tanszékei (valamennyi hazai)
Erdészeti Tudományos Intézet
Fôvárosi Kertészeti Non-profit Zrt.
Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermeszési
Kutató-Fejlesztô Közhasznú Non-Profit Kht.
Kémiai szerkezetmeghatározás / feromonkomponensek szintézise
BME Szerves Kémiai Tanszék
Institut für Organische Chemie, TU Braunschweig, Braunschweig, Németország
MTA Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézet
NRI University of Greenwich, Chatham
Maritime, UK
Institut für Organische Chemie, Universität
Hamburg, Németország
USDA ARS Beltsville Research Station,
Beltsville, MD, U.S.A.
USDA ARS Gainesville Research Station,
Gainesville, Fl. U.S.A.

Új feromon-szerkezetmeghatározás
és csapdafejlesztés
A világon elsôként határoztuk meg – interdiszciplináris együttmûködésben – mintegy 40
kártevô lepkefaj, 20 bogárfaj és egy kétszárnyú
faj feromonját. Az esetek jelentôs részében teljes feromonmeghatározásról van szó, néhány
esetben pedig olyan kiegészítésrôl (pl. revideálás, minor komponens megtalálása), amely nélkül a kártevô megbízható elôrejelzéséhez nem
lehetett volna csapdát kifejleszteni. Mindezen
eredményeikre alapozva hoztuk létre Intézetünk
non-profit szaktanácsadó rendszerét „CSALOMON® csapdacsalád” néven, amelynek keretében ismertetôanyaghoz, valamint magukhoz a
feromon- és színcsapdákhoz juthatnak mindazok, akik ezt Intézetünktôl megrendelik.
Az új tudományos eredmények, a sikeres
feromonmeghatározások elengedhetetlen kellékei
voltak a felsorolt, hazánkban egyedi berendezések, mûszerek. Példaként említjük a bioszenzoros
gázkromatográfot, amely segítségével sikerült áttörést elérni például a vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella) (Francke és mtsai
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2002) (2. ábra) és a lepényfa-gubacsszúnyog
(Dasineura
gleditchiae) (Molnár és mtsai
2009, Molnár és mtsai 2010)
esetében is.
Az eredmények gyakorlati
hasznát illetôen csak egyetlen
példát említünk meg. A vadgesztenyelevél-aknázómoly ellen új, komplex növényvédelmi
stratégiát fejlesztettünk ki a Fôvárosi Kertészeti Non-Profit
Zrt-vel (FÔKERT) és a Fôvárosi és Pest Megyei MGSZH NTIvel közösen, amelynek lényege,
hogy a feromoncsapdák alkal2. ábra. A vadgesztenyelevél-aknázómoly feromonkivonatának
mazásával egy monitoring hálóanalízise bioszenzoros gázkromatográffal. A kivonat 4 nôstényzatot üzemeltettünk Budapesequivalensnyi (FE) mennyiségét vizsgáltuk, a ko-injektált szintetikus
sztenderd (S10OAc) mennyisége 10 ng
ten, és az elsô lepkenemzedék
(Francke és mtsai 2002 nyomán)
rajzásához igazodva idôzítettük
a védekezést (a peszticid hatásmechanizmusa: kitinszintézis-gátlás) (NKFP
választása is tökéletesen fajspecifikus. A rajzás4/012/ 2004). Így egyszeri permetezéssel megidô tekintetében (késô ôsz versus kora tavasz)
bízhatóan meg lehetett védeni a vadgesztenyeizolált fajok közül viszont van példa arra, hogy
fákat, bár korábban háromszori permetezéssel is
feromonkommunikációjuk nem fajspecifikus
csak változó sikerû eredményt lehetett elérni.
(Szôcs és mtsai 1993). Az Operophtera
Tekintve, hogy a FÔKERT gondozásában Budatéliaraszoló genusz két, egy idôben rajzó hazai
pesten 4000 db vadgesztenyefa van, és kétszeri
faja további példát szolgáltat arra, hogy más izopermetezést lehet megtakarítani, így a kutatólációs lehetôség híján a feromon összetétele töfejlesztô munkánk haszna évi 50 millió forint.
kéletes izolációt ad (Szôcs és mtsai 2004).
Közvetett, de igen lényeges haszon továbbá,
hogy a környezet peszticidterhelését az új módFeromonok és evolúció: Reproduktív izoláció,
szerünk 66%-kal csökkentette (Magyar Mezôfajszétválás földrajzi izoláció esetében
gazdaság, 65. évf. 2010 január 6., 24. old.).
A ribiszkeszitkár (Synanthedon tipuliformis)
feromonmeghatározását
követôen a fôkompoFeromonok és evolúció: Reproduktív izoláció,
nens
hatását
hasonlítottuk
össze a minor kompofajszétválás szimpatrikus helyzetben
nenset is tartalmazó kétkomponensû elegyével,
A bagolylepkéknél a Diachrysia chrysitis és
összehangolt, szigorúan egységes metodika
a D. tutti testvérfajokat vizsgálva azt találtuk,
alapján végzett (azonos szintetikus sarzs/törzshogy a nôstények feromontermelése specifikus,
oldatok és kibocsátók stb.) szabadföldi csapdáa hímek választásában azonban még jelentôs
zás-sorozatban. Azt találtuk, hogy Európában
mértékû az átfedés, tehát a szétválás a jelen(itt ôshonos a faj) a vizsgálatba bevont mind a tikorban zajlik (Löfstedt és mtsai 1994).
zenegy országban egységesen a kétkomponensû
Az Erannis/Agriopis genuszba tartozó téliaraelegy jellemezte a populációkat, és ugyanezt taszoló fajokon ezzel szemben azt találtuk, hogy
pasztaltuk az új-zélandi, valamint két kanadai
azoknak a fajoknak, amelyeknek a rajzásidejük
kísérleti helyen is (ide behurcolták a kártevôt)
egybeesik, a feromontermelés és a hímek
(Szôcs és mtsai 1985, Szôcs és mtsai 1990,
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3. ábra. Ribiszkeszitkár-populációk összehasonlítása (szabadföldi eredmények a feromon fôkomponensével önmagában, valamint mindkét
komponenssel csalétkezett feromoncsapdákkal) (Szôcs és mtsai 1985,
Szôcs és mtsai 1990, Szôcs és mtsai 1991 nyomán)

Szôcs és mtsai 1991, Szôcs és mtsai 1998). Ezzel szemben Tasmániában, ahová anno szintén
behurcolták a kártevôt, a fôkomponens önmagában bizonyult hatásosnak (Szôcs és mtsai 1990)
(3. ábra).
A vetési bagolylepkével (Agrotis segetum)
hasonló eredményre jutottunk: Európában,
Ázsiában és Észak-Afrikában ugyanolyanok
voltak, vagy csak csekély mértékben különböztek a populációk (a három komponensû eleggyel
voltak jellemezhetôk), Afrikában viszont az
Egyenlítôtôl délre fekvô két vizsgálati helyen ettôl élesen különböztek (a három komponens közül csupán az egyik, a legrövidebb szénláncú
komponenst önmagában használták szexferomonként) (Tóth és mtsai 1992).
Eddig azokból az eredményeinkbôl soroltunk fel néhányat, melyek egyazon fajnak különbözô populációiban mutattak ki eltérô
feromon-összetételt. Ellenkezô példával is tudunk azonban szolgálni. A nyolc, gazdaságilag

legfontosabb, európai pattanóbogár faj feromonjának azonosítása
során (Tóth és mtsai 2003) mellékeredményként kitûnt, hogy az
Agriotes lineatus és A. proximus,
morfológiailag igen hasonló fajokon nem találtunk semmiféle különbséget a mirigybôl kivont, ill. a
levegôbe kibocsátott feromon öszszetételében (= feromontermelés),
a hímek csápjai EAG válaszainak
intenzitása tekintetében (= feromon periferiális érzékelés), a szintetikus feromonkomponensek optimális arányának tekintetében szabadföldön (= fölsôbb idegrendszeri központok által szabályozott viselkedési válasz), valamint a néhány, általunk megvizsgált DNS
szekvencia tekintetében sem (Tóth
és mtsai 2008). Ez fölveti, hogy
szükség lehet a két faj különállóságának újbóli taxonómiai megvizsgálására.
Feromonok, faunisztika,
taxonómia, kemotaxonómia

Szintetikus feromonkomponensekkel folytatott csapdázási kísérletsorozatok során két, a hazai faunára új ruhamoly fajt írtunk le (Sziráki és
Szôcs 1989), továbbá ritka fajok is elôkerültek
(egy példa: Szôcs és Ronkay 1983).
Az almalevél-törpeaknázómoly (Stigmella
(Nepticula) malella) feromonmeghatározása során az egyik kísérleti, szintetikus csalogatóelegy
nagy számban vonzotta a Budapest környéki
szabadfödli kísérletekben egy olyan törpeaknázómoly faj, a Trifurcula (Glaucolepis)
melanoptera hímjeit, mely fajt nem sokkal korábban írták le tudományra új fajként (Tóth és
mtsai, 1995).
Kiemelkedô, nem várt eredmény, hogy a
szexattraktáns optimalizálása segítségével sorozatokat fogtunk be egy addig ismereten újabb
Tineida fajból, amely aztán nemcsak, hogy a tudományra új fajnak, hanem tudományra új
genusznak is bizonyult (Sziráki 1990).
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A Tineidae és Sesiidae család kemotaxonómiai hasonlóságára is felhívtuk a figyelmet
(Szôcs és mtsai 1989). Az araszolólepkék hazai
alcsaládjainak kemotaxonómiai viszonyait taglalva rámutattunk, hogy az mennyiben felel meg
a mai rendszertannak (Szôcs és mtsai 1990).
Arról, hogy több évtizedes munkánk eredményei hogyan kapcsolódnak a Jermy Tibor akadémikus és Szentesi Árpád nevével fémjelzett
hazai rovar–tápnövény-kutatásokhoz, különösen
azok kémiai ökológiai aszpektusaihoz, egy öszszefoglaló cikket jelentettünk meg, amely tulajdonképpen egy annotált válogatás addigi publikációinkból (Jermy és mtsai 2006). Ebbôl kirajzolódnak fôbb kutatási vonalaink, és a fontosabb
közleményeinkbôl is tájékozódni lehet. Az azóta
eltelt években született újabb eredmények közül
kiemeljük, hogy a feromon-bioszintézis területén
a rovarok világában egy teljesen új bioszintetikus
lépést találtunk (α-oxidáció), amelynek köszönhetôen az Agriopis bajaria téliaraszoló fajnál
fény derült arra, hogy hogyan is termelhet polién
típusú, mégis páros szénatomszámú feromonkomponest (Goller és mtsai 2007), a rovar-biotechnológia területén molekuláris markert találtunk, amely segítségével a kukoricamoly
(Ostrinia nubilalis) Z- és E-feromontörzse már
lárvakorban (!) elkülöníthetô (Király és Szôcs
2009), és a kémiai és akusztikus kommunikáció
határmezsgyéjén leírtuk az említett két törzs addig teljesen ismeretlen hangadását (Orci és Szôcs
2009). A feromoncsapdás elôrejelzés és a kártevô „fajtapreferenciája“ közötti, a védekezési
döntés szempontjából fontos összefüggéseket
tártunk fel a gyapottok bagolylepke (H.
armigera) és a hazánkban köztermesztésben lévô kukoricahibridek vonatkozásában (Dömötör
és mtsai 2006, Dömötör és mtsai 2009).
Végezetül tegyünk egy kis kitekintést Európára. A kutatás a nemzetközi színtéren száguld
körülöttünk, és ebben az örvénylô zuhatagban
kell nekünk magunknak elôre jutnunk. A feromonkutatás különösen kiélezett helyzetben zajlik, hiszen új, biológiailag aktív molekulák felfedezésérôl van szó. Olyanokérôl, amelyeket
nemcsak a kártevô rovarok elôrejelzésében, hanem sok esetben a közvetlen védekezésben (lásd
pl. légtértelítés) is hasznosítani lehet. Olyan mo-
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lekulákért folyik tehát a versenyfutás, amelyeket
szabadalmaztatni lehet, amelyekbôl termékek
válhatnak. Nem csoda tehát, hogy azokban
az országokban, amelyekben az innovációs lánc
olajozottan mûködik, ahol egy új molekulából
rövidesen termék lesz, ott a feromonkutatás finanszírozása is ehhez szabott. Természetesen
mindez versenyhelyzetben, pályázat révén valósul meg. Az is természetes, hogy ilyen összehasonlításkor mindig figyelembe kell venni a szóban forgó országok gazdasági teljesítôképességét, életszínvonalát, hagyományait. Mégis szembeötlô az a hatalmas különbség, ami a kutatóegységek épületegyütteseinek méretében, a laborok felszereltségében, mûszerezettségében, a
kutatócsoportok létszámában, valamint az elnyerhetô nemzeti pályázati források volumenében tapasztalható. A magyar kutatók, így a
feromonkutatók is, sokszor bizonyították már,
hogy „kompatibilisek” más, szerencsésebb helyzetû európai országban dolgozó kollegáikkal.
Ideje, hogy a hazai kutatás-finanszírozás volumen tekintetében is „kompatibilis” legyen az
egyes európai uniós tagországok nemzeti pályázati rendszereivel. Mindez korántsem csak a kutatók érdeke, hanem a versenyszféráé éppúgy,
mint a piacból élô társadalmunké.
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FROM THE HAND-MAGNIFIER TO THE GAS CHROMATOGRAPH WITH
ELECTROANTENNOGRAPHIC DETECTOR: THREE DECADES OF THE HUNGARIAN
PHEROMONE RESEARCH
G. Szôcs and M. Tóth
Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, P.O.Box 102, H-1525, Hungary

The birth of pheromone research, as a separate discipline, is dated to 1959, when the first
chemical identification was published. The Hungarian pheromone research, started in the Department
of Zoology, Plant Protection Institute of HAS, yielded the first publication in 1975. In a typical
entomological/ecological lab, as it was at that time, new instrumentation, such as for example gas
chromatograph with electroantennographic detector (GC-EAD) and flight tunnel (FT) had to be
installed, and interdisciplinary, international collaborations had to be established. These efforts
resulted in identification of pheromones of more than 50 insect species (most of them being regarded
as pests in agriculture), and in developing our own pheromone traps, called CSALOMON®, used in
monitoring. Results include revealing reproductive isolation mechanisms / speciation between sibling
species, in both sympatric and geographically isolated cases. New faunistic data were collected by
pheromone traps, with a highlight of discovering an undescribed species, representing also a new genus, by developing an optimized sex attractant. Further results cover chemotaxonomic analyses,
revealing a new step in the biosynthesis of polienic pheromones, finding a molecular marker for
pheromone strains of the European corn borer. By clarifying how coincidence of flight pattern peak
to the phenological stage of host plant cultivars influence risk of damage, a message to farmer was
conveyed. Used to work under financial contrains, our message is clear: an improved funding system
is needed for new scientific achievements serving to fulfil new demands of sustainable pest management. This is an interest of the profit-orientated sector just as well as the recent demands of food
safety and the maintainance of our environment.
Keywords: pheromone, dectroantennograph, GC-/FID-EAD, wind tunnel, speciation, reproductive
isolation, faunistics, chemotaxonomy, forecast, trapping
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