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A kártevő lepkék előrejelzésére szexferomon csapdákat már hazánkban is elterjedten használnak
(Szőcs 1993, Tóth és Szács 1993, Szdcs és mtsai 1995). Magyarországon nem kidolgozottak azonban
olyan, hasonló mükodési elvű csapdák, amelyek kártevő bogarak előrejelzésére lennének használhatók. Ez annak ellenére van így, hogy szdmos bogárcsoportban - pl. a pattanóbogarak (Elateridae)
(1. pl.: Kudryatsev és mtsai 1993), cserebogarak (Melolonthidae) (1. pl.: Leal 1993, Tóth és mtsai
1994), eineérek (Cerambycidae) (1. pl.: Fettkother és mtsai 1995), porvák (Dermestidae) (1. pl.:
Greenblatt és mtsai 1977) stb. - ismeretesek szexferomonok, vagyis az egyik ivarú egyedek által
termelt, és a másik ivarú egyedeket nagyobb távolságból csalogató illatanyagok. Jelen munkánkban
a hazánk déli határainál megjelenő levélbogár (Chrysomelidae) faj, az amerikai kukoricabogár
(Diabrotica virgifera virgifera LeConte) észlelésére és rajzáskovetésére alkalmas szexferomon
csapda kifejlesnéserál adunk hírt. Tudomásunk szerint hazánkban ez az első, kártevő bogarakra
kifejlesztett szexferomon csapdakészitmény.

Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica
virgifera virgifera LeConte) néhány éve jelent
meg Európában a Belgrád melletti repülőtér
körzetében (Camprag és Baöa 1995). A kártevő
elérte a magyar határt 1995-re, és ha terjedése
változatlan sebességgel folyik, akkor az elkövetkező években felszaporodása nagyban veszélyeztetheti a hazai kukoricatermesztést (Princzinger
1996).
Az ehhez hasonló, egy adott földrajzi régióban újonnan megjelenő kártevők esetében elsődlegesen fontos növényvédelmi feladat a kártevő megjelenésének minél korábbi jelzése (detektálás), illetve terjedésének követése, mert
csak ezeknek az információknak ismerete adhat
kellő alapot és lehetőséget a védekezésre való
felkészüléshez. Külföldi példák egész sora bizonyítja, hogy a szexferomon csapdák kiválóan
alkalmasak egy kártevő detektálására, és más,
ugyanezt célzó módszerekkel szemben számos
előnyük van (Wall 1990).
A kukoricabogár esetében abban a szerenesés helyzetben voltunk, hogy a korábbi szakirodalomban már fel1elhetőek voltak a kártevő

szexferomonjával kapcsolatos ismeretek, hiszen
ebból a szempontból a faj jól kutatott, lévén az
állat egyike a legfontosabb kukoricakártevóknek Észak-Amerikában (1. pl. Guss 1976, Lew
és Ball 1978). Így ismeretes volt a nőstények
által kibocsátott szexferomon kémiai szerkezete
is, melyet Guss és mtsai (1982) (8-metil-2-decil)-propionátnak azonosítottak. A vegyületet
előállítottuk laboratóriumunkban is, és ebben a
dolgozatban számol unk be a szintetikus feromonnal csalétkezett csapdákkal végzett szabadföldi kísérleteink eredményeiról.

Anyag és módszer
Szintézis
A két királis szénatomot tartalmazó (8-metil-2-decil)-propionát
szexferomon sztereoizomer elegyét az irodalomban ismertetett eljárások (lásd: Naoshima és mtsai, 1991, Keinan és
mtsai 1992 valamint az azokban levő hivatkozásokat) alkalmas módosításaival állíottuk elő.
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A szintézis kulcsintermedierje
a (±)-8-metil-ldecén. Ehhez a megfelelő alkoholból könnyen
hozzáférhető
racém
l-bróm-3-metil-pentán
Grignard vegyületének és 5-bróm-l-penténnek
Li2CuCl4-katalizálta
kapcsolásával jutottunk.
Ezt az alként Hg(OAch-tal reagáltattuk (regioszeletív oximerkurálás),
majd a terméket
NaBH4-del redukálva kaptuk a 8-metil-2-dekanol diasztereomerjeinek
elegyét, melyet propionsav-anhidriddel acilezve nyertük a célterméket. A reakciósor köztitermékeit vákuumdesztillációval, a végterméket kromatográfiával
tisztítottuk Kieselgél 60 (0,063-0,2 mm) oszlopon, az eluens n-hexán volt. Az ötlépéses szintézissor összhozama 20%. Az előállított vegyületek szerkezetét lH-NMR (80 MHz) spektroszkópiával igazoltuk.
A csapdában használt csalétkek elkészítésekor a hatóanyag hexános oldatával gumigyűrűkból (Taurus, Budapest, MSZ 9691/6) készített feromonkibocsátókat impregnáltunk. (A kibocsátókhoz használt gumigyúrúket ezt megelőzően
háromszor forrásban levő 70%-os etanolban,
majd diklórmetánban tisztítottuk). A hatóanyagokkal impregnáIt kibocsátó kat egyenként lehegesztett triplex alufólia zacskókba csomagoltuk
és a kísérlet megkezdéséig -65 "Cson tároltuk.
Szabadföldi csapdázás
A kísérletekben két, különböző felépítésű
csapdát használ tunk. Az egyik csapdatípus az
átlátszó műanyag lapokból készült, háromszög
átmetszetű, és a csapdatest alján ragacslapot
tartalmazó CSALOMON ragacsos csapda volt,
melyet lepkekártevők előrejelzésére fejlesztettünk ki az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében (Szőcs 1993, Tóth és Szőcs 1993). A
másik csapdatípus hasonló műanyag lapokból
készült, de lapos, mindkét oldalán ragacsos
felületű CSALOMON lemezcsapda (MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, Budapest) volt. A
csapdákat 1,2 m magasságban, egymástól 10 mnyire, sorban helyeztük el. A csapdák 3-4 naponkénti ellenőrzésekor a fogott bogarak számát följegyeztük, és ha szükséges volt, a ragacslapokat frissekre cseréltük.
A vizsgálatokat Jugoszláviában, az alábbi
csapdázási helyeken végeztük:
Az első kísérleti terület, Surcin. a belgrádi
repülőtér közelében, egy kukoricabogárral a
kísérlet kezdetekor erősen fertőzött (20 bo-
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gár/növény) kukoricaföld vo1t. A csapdákat a
kukoricaföld szegélyétól 5 m-nyire, az azt határoló búzatarlón, amelyet késöbb tarlóhántásban
részesítettek (fekete ugar), helyeztük el.
A második kísérleti terület a zimonyi (Zemun) Kutatóintézet (Institute for Plant Protection & Environment) kísérleti kertjében volt, egy
0,1 hektáros kísérleti kukoricaparcella szegélyétól 3-5 m-nyire. A legközelebbi üzemi kukoricaföld kb. 2 km-nyire volt. A kísérleti parcellába
egy fertőzött területen begyűjtött, élő kukoricabogár hímeket (kb. 200 db) bocsátottunk ki.
A harmadik kísérleti terület Suröintól kb. 5
km-nyire, a repülőtér, Zemun Polje és Batajnica
által bezárt háromszög középpontjában volt. Itt
a csapdákat a kukoricaföld szegélyétól befelé, a
harmadik sorban levő kukoricanövényekre
akasztottuk. A kukoricabogár-fertőzöttség
a kísérlet kezdetekor közepesen magas (2 bogár/növény) volt.

Eredmények és megvitatásuk
Már az első kísérletekben megelégedéssel
tapasztaltuk, hogy csapdáink jelentős mennyiségű kukoricabogár hímet csalogatnak (1. ábra). A nagyobb populációsűrűségű első és harmadik kísérleti területen előfordult a 3-4 nap
alatt száz egyedet is meghaladó fogás egyes
csapdákban. A csalétek nélküli kontrollcsapdák
elenyésző mennyiségben fogtak bogarakat.
A természetes
kukoricabogár-populáció
nélküli második kísérleti területen a kibocsátott
bogarak a csapdák kihelyezését követő néhány
percen belül már megkezdték a csapdára repülést. Ezen a területen csapdáink egy héten belül
csaknem valamennyi kibocsátott bog arat összefogták.
Mindhárom kísérleti helyen azt tapasztaltuk, hogyalemezcsapdák
fogásainak átlaga
szignifikánsan (P=5%, ANOVA és Duncan's
New Multiple Range Test alapján) meghaladta
a háromszög átrnetszetű ragacsos csapdákét (1.
ábra). Ezzel egybevágólag az ellenőrzésenkénti
fogásokat vizsgálva egy mintegy hónapnyi időszakban, feltűnő, hogy a rajzás alakulását a
lemezcsapda fogások sokkal markánsabban mutatták, mint a másik csapdatípusban tapasztaltak
(2. ábra). Az összehasonlító kísérlet befejezése
után a terepen hagyott lemezcsapdáinkban egé-

-

-

NÖVÉNYVÉDELEM

32 (9), 1996

kétoldalt ragacsos
lemezcsapda

..
,,II
_
:; .
:. ...:

1. kis. terület

háromszög
átmetszetű

2. kis. terület

20'

fero mon
csalétek

üres
kontroll

csapda

449

V
,.

3. kis. terület

100

fero mon
csalétek

üres
kontroll

feromon
csalétek

üres
kontroll

1. ábra. Amerikai kukoricabogarak
(O. v. virgifera) átlagos fogásai három kísérleti helyen, szintetikus
feromonnal csalétkezett lemez, ill. háromszög átmetszetú ragacsos csapdákban
1995. július 24-augusztus
28. (Zimonyban augusztus 15.)

szen október végéig rendszeres fogásokat észleltünk.
Bár a lemezcsapdák ragacsos felülete négyszerese a háromszög átmetszetű ragacsos csapdákénak, véleményünk szerint a különbség
mégsem elsősorban ebbó1 adódik. Feltételezzük, hogy - repülés közben jól manőverező
kártevőkkel, pl. lepkékkel ellentétben - a kukoricabogár hímeknek nehézséget okozhat a háromszög átmetszetű ragacsos csapdák aránylag
kisméretű bemeneti nyílásába "beletaláini" . A
mindkét oldalon ragacsos lemezcsapdanal még akkor is, ha a feromon csalétek helyét csak
"körülbelül"
voltak képesek lokalizálni - a
csapda közelébe érkező bogarak könnyebben
fogságba estek.
A lemezcsapda hatékonysága a háromszög
átmetszetű ragacsos csapdákhoz viszonyítva
különösen szembetűnő volt a kis populációsűrűségű csapdázási helyen (2. kís. terület, 1.
ábra). Mivel a kukoricabogácsapdák
tervezett
hazai alkalmazásának elsődleges célja már a
legelső, betelepülő egyedek detektálása, eredményeink szerint e célra a lemez csapda lényegesen alkalmasabb, mint a kipróbált másik
csapdaforma.

Egy előzetes vizsgálatunkban, mely arra
irányult, hogy összehason!ítsuk frissen kihelyezett, illetve szabadföldi körülmények között
már egy hónapja "öregített" feromoncsalétkek
hatáserősségét, azt találtuk, hogy az "öregített"
csalétkek továbbra is rendszeresen, jelentős
mennyiségű bogarat fogtak, tehát fogadóképességüket egy hónapon túl is megőrizték (3. ábra). Frissen kihelyezett csalétekkel összehason!ítva azonban csekély mértékben (általában
mintegy 30-40%-kal) kevesebb bog arat fogtak
(3. ábra). Ennek alapján célszerű, hogya kukoricabogár-csapdák detektálásra való fel használásakor hónaponként friss csapdát rakjunk ki. A
csapda cseréje nem tűnik ennyire kritikusnak,
ha a cél a rajzás menetének követése.
Végeredményben megállapíthatjuk, hogya
jelen kísérletsorozatban vizsgált kukoricabogárferomoncsapda - úgy is mint a bogarak ellen
alkalmazott szexferomonos csapdák hazai "első
fecskéje" - alkalmas a kártevő megjelenésének
jelzésére, terjedésének követésére, és - betelepedés után - a rajzás menetének követésére. A
vizsgálatainkban legjobbnak talált lemezcsapda
típusú csapdákat múködtették 1995 augusztusátói kezdve a Földművelésügyi Minisztérium
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3. ábra. Amerikai kukoricabogarak
(O. v. virgifera) egyedszámának
időbeli eloszlása két kisérleti helyen,
"öregitett",
ill. friss feromonkibocsátóval
csalétkezett lemez, ill. háromszög átmetszetú ragacsos
csapdákban
1995, augusztus 28-szeptember
18.

szakemberei számos - elsősorban határ menti magyarországi területen is. Örömmel értesültünk róla, hogy az 1995-ben Magyarországon
összesen befogott 16 db kukoricabogár egyedbó1 15 db-ot - vagyis az összes hím egyedet csapdái nk fogták, négy határ menti lelőhelyen,
(Princzinger 1996).
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SEX PHEROMONES FOR DETECTION AND MONITORING OF BEETLES? THE
DEVELOPMENT OF A PHEROMONE TRAP FOR THE WESTER CORN ROOTWORM
(D/ABROTlCA V/RG/FERA V/RG/FERA LE CONTE) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)
THE FIRST BEETLE SEX PHEROMONE TRAP IN HUNGARY

-

Miklós Tóth 1, Viktória Tóth 1, István Ujváryl, Ivan Sívéev-', Bozldar Manojlovié- and Zoltán Iloval'Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Pf. 102, H-1525, Hungary
21nstitute for PIant Protection & Environment, Belgrade, POB 936, YU-II 00 1, Yugoslavia
3Csongrád county Plant Health and Soil Con servat ion Station, Hódmezővásárhely
Pf. 99, H-6801, Hungary

Plant protection experts in Hungary have so far most frequently had the opportunity to apply
sex pheromone traps suitable for monitoring and forecast of lepidopteran pests. However, similar
scents asisst reproductive communication not only in Lepidoptera, but also in other insect orders.
For example, in representatives of several families ofColeoptera, where many important agricultural
pests belong to, it is known that communication between sexes is promoted by long-range attractant sex
pheromones. Based on our earlier experience gained in studies on lepidopteran pheromones we set the
aim of developing also sex pheromone traps usable in agricultural practice for selected pest Coleoptera.
The chrysomelid pest western corn rootworm (D.v.virgifera) was chosen as the subject of the
first project. This choice was prompted by the fact that this pest was accidentally introduced into
Yugoslavia at the beginning of the nineties, and it is expected that the pest would spread into other
countries of Europe. Sex pheromone traps would be appropriate tools for both detection of the
occurrence and monitoring of the spread of this pest in Hungary.
The chemical structure of the sex pheromone of the pest was elucidated by a team of U.S.
scientists led by J.H. Turnlinson in the middIe of the eighties. The active pheromone ingredient was
synthetised at the Budapest laboratory, was formulated on rubber septa, and two sticky trap designs
baited with the septa were compared for capturing corn rootworm males in the vicinity of the pest's
original site of intruduction in Yugoslavia.
Our traps captured large numbers of male corn rootworms during July-September 1995. Regular
catches were observed even in October. Panel tra ps general!y perfomed better th an triangular traps.
This was especial!y clear at sites with low population density.
Based on our results we suggest that panel traps baited with the pheromone are more suitable
for detection of occurrence of corn rootworms. Although baits exposed for over a month in the field
stil! do regularly catch, it would be advisable to change monitoring traps to new ones each 4-6
weeks for reliable detection. In 1996 traps are made available to farmers in Hungary in the framwork
of a consultary service at the Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Science,
Budapest.
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