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Hároméves kisérletben megfigyeléseket végeztünk arra vonatkozóan, hogya tömegcsapdázás
(mass trapp ing) hogyan alkalmazható két Anomalafaj (A. vitis Fabr. és A. dubia Scop.) esetében.
A vizsgálati időszak elején termő őszibarack táblában a csapdákat hálózatosan helyeztük ki.
Az eredmények azt mutatták, hogya szélső két sorban lévő csapdákban az összesfogás 92%-a volt
megtalálható. Ezeknek az eredményeknek az alapján 2001-ben és 2002-ben a csapdákat" védősze-
gélyként" használtuk oly módon, hogy csak a gyümölcsös két szélső sorában voltak csapdák. Szinte
azonos eredményt kaptunk a fogott bogarak mennyiségét, és az őszibarackgyümölcsön észlelt kárté-
telt illetően (minden esetben 5% körül volt a megrágott gyümölcsök száma).

A zöld és a rezes cserebogarat (Anomaia
vitis Fabr. ésAnomala dubia Scop.) (Coleoptera,
Scarabaeidae, Melolonthinae) elsősorban szőlő-
kártevőként írták le. (Jablonowski 1912,
Homonnay és Homonnayné-Csehi 1990). A re-
zes cserebogár kárrételi szerepe kevésbé tisztá-
zott, Jablonowski (1912) gyümölcskártevőként
említi. A hatvanas évek második felében mind-
két faj szinte eltúnt a magyar növényvédelem-
ből. Az utóbbi 10 évben viszont egyre nagyobb
egyedszámban károsítanak. Kártételükkel a ho-
moki gyümölcstermesztésben kell számolnunk
(Voigt és mtsai 2000, Voigtés Tóth 2000). Meg-
figyeléseink szerint egyre jelentősebb lesz az a
kártétel, amelyet az imágók okoznak, szinte az
összes gyümölcsfaj és a szőlő lombjának fo-
gyasztásával. Faiskolában, új telepítésekben
rendszeres védekezést kell beiktatni, hogy kárté-
telüket a gazdasági szint alá szorítsuk.

A zöld és rezes cserebogár jelentős kártéte-
lévei kell számolnunk a homoki őszibarack-ter-
mesztésben is. A bogarak az érő gyümölcsön
rágnak, az értékesítés így nehezebb, mert a meg-
rágott gyümölcsök hamar romlanak. A gyü-
mölcs érése miatt csak rövid hatóidejű inszekti-

eidekkel lehet védekezni. Mivel mindkét faj raj-
zási ideje hosszú, rendszerint május legvégétől
egészen augusztusig eltarthat. Ezért néha több-
szöri permetezés szükséges,

Néhány évvel ezelőtt Tóth és mtsai (1994) a
(2E)-2-nonenol vegyületet írták le mint a zöld és
rezes cserebogár szexattraktánsát. Az MTA
Növényvédelmi Kutatóintézete által kifejlesz-
tert varsás rovarcsapda nagyegyedszámot képes
összefogni minkét faj ból (Voigt és mtsai 2000).

A rovarok ellen a tömegcsapdázásos védeke-
zés (mass trapping) ötlete szinte egyidős az első
szexferomoncsapdák előállításával. A 70-es
években azonban e módszerrel nem kaptak kielé-
gítő eredményeket, rnivel általában nem az ellen
a fejődési alak ellen alkalmazták, ami valójában a
kártevő, hanem pl. Lepidopteráknál a lepkék el-
len, holott a hernyök okozzák a kártételeket.

Az A. vitis Fabr. és az A. dubia Scop. eseté-
ben jobb eredményre számíthatunk. mert:

- a csapdák magukat a kártevő bogarakat
fogják,

- a bogarak intenzíven repülnek a feromon
forrása felé (egyébként is jól repülők), a
ferornonforrás hatóideje hosszú,
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- a varsás csapdák nagy mennyiségű boga-
rat képesek összefogni.

Ezért gondoltuk azt. hogya tömegcsapdázás
adott gyümölcsösben megfelelő kártételi szint
alá szoríthatja a rovarok tevékenységét, ezáltal
elkerülhető a többszöri inszekticides kezelés.

A témában végzett első évi kfsérleteinkről
már beszámoltunk (Voigt és Tóth 2001. 2002),
ez a munkánk a kísérletek továbbfejlesztéséről
szól, de csak az érő őszibarackban végzett meg-
figyeléseink eredményeit tartalmazza.

Anyag és módszer

A kísérletben mindhárom évben az Anomala
fogására kifejlesztett varsás csapdákat használ-
tuk (CSALOMON® VARb2).

A kísérleti terület rninden évben (2000-2002)
a Bóka-Mangó családi vállalkozás termő őszi-
barack-ültetvénye volt Zákányszéken (Csong-
rád megye). Ezen a területen már korábban is je-
lentős kártételt okozott a zöld cserebogár, és
nagyegyedszámban rajzott az A. dubia is.

A feromoncsalétekkel ellátott csapdákat
1,8-2,0 méter magasan helyeztük el a fák koro-
nájában úgy, hogy olyan ágra kerüljenek. ahol
kevés gyümölcs van. (Előfordulhat, hogy az
odacsalogatott bogarak leülnek a csapda közelé-
ben, és ott így nagyobb gyümölcsrágás lehet a
kártétel.) A csapdákat 2000-ben 15x20 rn-es há-
lóban helyeztük el, 1.4 ha területen. Az összesen
49 csapdát kéthetente értékéltük.

2001-ben a csapdákat június 22-én helyez-
tük ki, ebben az évben már a teljes, 2 hektáros
területen. A csapdák kihelyezési
módja különbözött az előző évi-
től. annak adatain alapult. Így a
táblát két csapdasorral mintegy
beszegtük, az egyes csapdák kö-
zött 7 m távolság volt úgy, hogya
két külső csapda közé váltakozva
helyeztük a belsőket. Az adott te-
rületen 64 csapda működött.

2002-ben megpróbáltuk a
csapdák számát csökkenteni (el-
sösorban gazdaságossági szem-
pontokat figyelembe véve), így
az előző évi vel fajtaösszetétel
szempontjaból azonos területen,

de az egész táblára kiterjedően (2 ha) összesen
47 csapda volt. A csapdákat korábban, de szin-
tén a rajzás észlelésekor (június 5-én) raktuk ki.

A csapdák minden kísérleti évben a rajzás
végéig a területen voltak. akkor is, amikor a
gyümölcsszüret már korábban befejeződött.
Az utolsó értékelés 2000-ben augusztus lS-én.
2001-ben augusztus l-jén, 200i-ben augusztus
13-án volt.

Az Anomala fajok gyümölcskártételét szü-
retkor határoztuk meg, az egyes fákról szedett
100 gyümölcsról állapítottuk meg, hogy rágot-
tak-eo 2002-ben az erős téli fagy miatt a 100
gyümölcsöt csak több fáról tudtuk begyújteni.

Eredmények

Az első évben a hálózatosan kihelyezett
csapdákkal kapott eredményekről már részlete-
sen beszámoltunk (Voigt és Tóth 2000, 2001,
2002). Az /. ábrán csupán összefoglalásként je-
lenítjük meg, hogy a háló két szélső sora fogta
az összes bogár 92%-át, a 3. és 4. sor csupán a
8%-át. A gyümölcskártétel nem haladta meg az
5%-0t. ami a gazdasági kártételi szint alatt volt.

Az első év eredményei alapján megállapít-
hattuk, hogy a bogarak nem a gyümölcsösben
fejlődnek ki, hanem érési táplálkozásra minden
évben oda berepülnek. Így védekezési szem-
pontból reménykeltő az olyan csapdaelhelyezé-
si mód, amely kifejezetten a berepülő bogarak
összefogására irányul. A gyümölcsös szélső so-
raiban elhelyezett csapdák "védőszegélyként"
alkalmazhatók.

Anomala fajok fogási átlaga csapdánként 2000-2002-ben

1. táblázat

Év A. vitis A. dubia
(csapdánkénti átlag/db) (csapdánkénti átlag/db)

Külső Második Belső Külső Második Belső
első sor sor kontroll elsó sor sor kontroll

csaodák csaodák

2000 57,0 39,2 o 49,0 24,8 o

2001 79,9 75,2 71,8 16,7 11,3 10,0
2002 113,6 104,3 74.0 53,7 40.3 7,5

oa csapdákat hálóban helyeztük el, belső kontroll csapdák nem értelmezhetők
(Table 1. Mean captures of Anomala spp. per trap in 2000-2002)
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2. táblázatZákányszék; 2000. június 14--augusi"tus 15;
őszibarack-ültetvény.

A kísérletben összesen 3754 db bogarat fogtunk
(57,3% A.vitis, 42,7% A. dubia)

Az egyes csapdasorok átlagos
fogásai
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1.ábra. Zöld és rezes csere bogarak fogása a gyü-
mölcsösben hálózatosan elhelyezett csapdákban

(Voigt és Tóth 2000 nyomán - Agrofórum 11:
58-59.)

(Fig 1.Catches of Anomala spp. in the trap grid-
after Voigt and Tóth 2000 - Agrofórum 11: 58-59)

A kísérletben kapott eredményeket az J. és a
2. táhlázathan foglaltuk össze.

2001-ben a belső csapdák fogása jelentősert
nem különbözött a külsőkétől. A megfigyelt táb-
la közepén lévő kentroll csapdák sem fogtak je-
lentősen kevesebb bog arat. A megfigyelések
azonos adatokat szolgáltattak 2002-ben is. an-

A csapdák összes Anomala spp. fogása
a tömegcsapdázás területén a kfsérlet éveiben

Év

2162 <

5334
5508

Összes fogás/db
A. vitis A. dubia

2000
2001
2002

1607
958

2264

(Table 2. Total catches of Anomala spp. on the area of
mass trapping during ali years of the test)

nak ellenére, hogy a téli fagy miatt a területen
csak nagyon kevés gyümölcs volt található.
A gyümölcsök károsítása sem 2001-ben, sem
2002-ben nem haladta meg az 5%-ot, így a gaz-
dasági kártételi szint alatt volt.

Ha a háromévi adatokat nézzük, akkor az el-
ső és második sor fogása között az eltérés kisebb
volt, ha csak védőszegélyt használ tunk, mint ha
hálóban helyeztük ki a csapdákat. A 2001. és
2002. évi fogások összehasonIításakor megálla-
píthatjuk, hogy nem csökkent a fogás (sőt nőtt),
ha a csapdák számát csökken tettük, de ezzel az
adattal óvatosan kell bánni, mert függ attól is.
hogy a gyümölcsös irányába repülő populáció
mekkora.

Ha egy adott rovarfaj megfelelő intenzitás-
sal repül az adott feromonforrás és csapdaalak
felé, valószínű, hogy magában a gyümölcsösben
is nagyobb távolságot megtesz a csapda irányá-
ba, hiszen már addig is jelentős utat tehet meg.
(Valójában nem tudjuk pontosan, hogy hol is
fejlődött ki, honnan tart az érési táplálkozásahoz
szükséges növény felé.) De jelentősert nem
csökkenthetjük a csapdák számát, hiszen szá-
molnunk kell a természetes populáció nősté-
nyeivel mint állandóan jelenlévő ,,konkurenciá-
val", és a károsított kultúra esetleges csalogató
hatás ával is.

A hároméves kísérletek alapján az alábbi kö-
vetkeztetéseket vonhatjuk le.

1. Ú gy túnik, beigazolódott az a feltevesünk.
hogy a tömeges csapdázás populációgyérítő ha-
tása elsősorban azoknál a kártevőknél vehető
számításba, amelyek károsító fejlődési alakja
csapdázható, és elsősorban nem a károsított te-
rületen fejlődnek ki, hanem oda berepülnek.



2~ Jól repülő rovaroknál a védendő terület
beszegése (a csapdák szélső soron történő elhe-
lyezése) kielégítő eredményt adhat.' .

3. A csapdák száma, melyeket a védősávban
kell elhelyezni, függ az egyes rovarfajoktóI. Az
A. vitis és az A. dubia esetében 2 ha-ra 50 csap-
dát javasolunk. .. .

4. A feromoncsapdás védőszegély alkalmazá-
sát elsősorban termő gyümölcsösben javasoljuk.

Annak ellenére, hogya ,,mass trapping" tech-
nonológia alkalmazásának ötlete szinte egyidős
a szexferornoncsapdák létrehozásával, nagyon
kevés olyan adat áll rendelkezésre, amely ered-
ményes felhasználásáról számol be. James és
rntsai (2001) Carpophilus spp. (Coleoptera,
Nitidulidae) aggregációs feromonnal és koattrak-
tánsával jelentős mennyiséget fogott, és a csapdá-
zott területen belül kicsi volt az egyedszám.
Dipterák esetében Reynolds és mtsai (1998)
használtak hálózatosan és szegélyként kihelye-
zett csapdákat, és mindkét módszer eredménye-
sen csökkentette az almamaglégy (Rhagoletis
pomonelIa Walsh) (Diptera, Tephritidae) populá-
cióját. Cohen és Yuval (2000) csapdaszegély al-
kalmazásának lehetőségét vizsgálta a földközi-
tengeri gyümölcslégy (Ceratitis capitata Wied.)
(Diptera, Tephritidae) esetében.
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PROTECTION OF PEACH FRUITS AGAINST THE SCARABS ANOMALA VJTlS FABR.
AND A. DUBJA SCOP. (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE, MELOLONTHINAE) THROUGH
MASS TRAPPING: A THREE- YEAR STUDY

Erzsébet Voigt! and M. Tóth1
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In a three-year study the applicability of mass trapp ing with sex attractant traps was investigated for the
scarabs A. viris and A. dubia. At the begninning of the study traps were set out in a grid in an orchard of
ripening peaches. Results showed that traps of the two outside rows caught 92% of all beetles captured vs
only 8% in the 3rd and 4th inside rows (counted from the edge of the orchard). Based on these results in
the second and third years (2001 and 2002) traps were set up as a "protecting border' along the perimeter
of the orchard, in two adjacent rows of trees. Results were more or less similar as in the first year of the
study, both conceming total catches and fruit damage levels. which remained below 5% (an economically
acceptable level) in all years of the project in the protected orchard.
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