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Az innovatív, alacsony környezeti kockázattal járó növényvédelmi módszerek mezőgazdaságban történő
széleskörű elterjesztése érdekében a CBC (EUROPE) Ltd. és a Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. összefogott, hogy

közösen fejlesszenek ki és forgalmazzanak olyan feromonalapú légtértelítésre szolgáló készítményeket, amelyek
különböző kártevő lepkefajok károsításának visszaszorítását célozzák.

Az elmúlt néhány évben fokozott társadalmi figyelem övezi a környezetünket fenyegető problémákat, ami a
növényvédelemben használatos agrokémiai szerek felhasználásának csökkentéséhez vezetett. A vonatkozó jogszabályi

intézkedések mind a terményekben megengedhető szermaradványok szintjét, mind a felhasználható kémiai hatóanyagok
minőségét és mennyiségét korlátozzák.

Környezetvédelmi és humán egészségügyi szempontok játszottak elsősorban szerepet az integrált és biológiai
növényvédelmi rendszerek kifejlesztésében, ezáltal a szexferomonokként ismert anyagok fokozatosan növekvő

felhasználásában.

KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ
A LEPKÉK KÖZÖTT

FEROMON
LÉGTÉRTELÍTÉS

A LÉGTÉRTELÍTÉSES
TECHNOLÓGIA
ALKALMAZÁSA
EURÓPÁBAN



KÉMIAI
KOMMUNIKÁCIÓ

A LEPKÉK KÖZÖTT

A rovarok kommunikációja nagy
mértékben a szagérzékelésen

alapszik.

A rovarok illatanyag érzékelése
szabályozza az olyan

létfontosságú folyamatokat,
mint a párválasztás, a

gazdanövény megtalálása, a
peterakás helyének kiválasztása,

a zsákmány helyzetének
meghatározása, stb.
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Ezek a viselkedési formák a kémiai jelzőanyagok
széles skáláját használják: olyan kémiai anyago-
két, amelyek lehetővé teszik az élő szervezetek kö-
zött az információ-áramlást.
Amikor különböző fajú egyedek között létesül
kapcsolat (tehát a fajok közötti üzenetről van szó)
egy allelokémiai jelzőanyag képződik. Amikor
azonban azonos fajú egyedek között van kölcsön-
hatás (vagyis az üzenet fajon belüli - intraspecifi-
kus) a kibocsátott jelzőanyagot feromonnak
nevezzük.

FEROMONOK
Az azonos fajhoz tartozó egyedek kémiai anya-
gokkal történő kommunikációját már a XVII. szá-
zad végén feltételezték, de az elmélet
létjogosultságát csak a XIX. században igazolta
egy francia természettudós, Henri Fabre, aki bebi-
zonyította, hogy egy még nem párosodott nőstény
lepke képes volt igen messziről hímeket magához
vonzani.

Mindazonáltal csak az 1950-es évek végén tudta
Butenandt német vegyész izolálni és leírni az első
rovar feromont, nagy egyedszámú párosodás előtt
álló nőstény selyemlepke (Bombyx mori) potroh
szöveteit felhasználva.

Ugyanebben az időben adta meg Karlson és Lu-
scher ezeknek az anyagoknak a definícióját, mely
a mai napig is megállja a helyét: feromonoknak
azokat az anyagokat nevezzük, amelyek jellegze-
tes reakciót váltanak ki az azonos fajhoz tartozó
egyedekből, úgy, hogy az egyik egyed az általa ki-
választott anyagot a környezetébe kibocsátja, s
azt a másik egyed felfogja, érzékeli.
Ezeket az anyagokat számos kategóriába sorol-
hatjuk aszerint, hogy milyen funkciókat látnak el:

• Gyülekezést kiváltó (aggregációs) feromonok:
azok az anyagok, melyek az adott fajból nagy
számú egyedet vonzanak az anyag kibocsátásá-
nak helyére. Többféle viselkedési típus köthető
ezekhez az anyagokhoz, különösen a társas hár-
tyásszárnyúak (méhek, darazsak) és a szúboga-
rak (Scolytidae) esetében.

• Riasztó feromonok: repülést és egyéb védekező
magatartásokat váltanak ki. Méheknél és levéltet-
veknél figyelték meg.

• Szexferomonok: A két nem párválasztáskori vi-
selkedését szabályozzák. Ezek az anyagok segítik
az egyedek nagy távolságból történő egymásra ta-
lálását (szexferomonok), illetve a “megközelítés”
reprodukciós aktivitás koordinálását (udvarlási fe-
romonok).

Az összes felfedezett fajon belüli kémiai jelző
anyagok közül a szexferomonok azok, amelye-
ket a legintenzívebben tanulmányoztak, követ-
kezésképpen ezeket az anyagokat használják a
gyakorlatban.

KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Kémiai szempontból a lepkék szexferomonjait a
közepesen hosszú szénláncú, oxigénezett szénhi-
drogének közé sorolják, a következő jellemzőkkel:
- 10-20 szénatomos, egyenes szénláncúak
- telített, max. 3 kettős kötéssel rendelkeznek
- kémiai csoportjaik lehetnek: alkoholok, acetátok,
aldehidek.

Kevés kivételtől eltekintve, ezek a molekulák
végződésük alapján mind a jól definiált egyenes
szénláncú anyagok három csoportjának valame-
lyikébe tartoznak.

KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ
A LEPKÉK KÖZÖTT
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E három kémiai csoportba tartozó anyagok tulajdonságait a szénatomok számának növekedése, vagy a kettős
kötések megjelenése befolyásolja. Az alábbi tábla ezt a könnyen előrelátható különbséget szemlélteti az alkoholok
esetében:

Amint azt láthatjuk, a szénatomszám növekedésével növekszik az olvadás- és a forráspont. A legutolsó molekulánál
megfigyelhető, hogy a fizikai jellemzőket hogyan változtatja a kettős kötés megjelenése.

Az alábbi táblázat az almamoly (Cydia pomonella) feromonjának fizikai-kémiai jellemzőit mutatja be:

Alkohol Olvadáspont (°C) Forráspont (°C) Tulajdonságok Felhasználási terület

almamoly (Cydia pomonella) feromonja

forráspont

fajsúly (25 °C)

Refrakciós index

viszkozitás (25 °C)

gyulladáspont

gőznyomás (25 °C)

pH

110° - 120° C/2 mmHg

0,857

1,467

22,9 c.s.

91 °C

1,428 x 10 -2 mmHg

5,6

Almamoly (Cydia pomonella)

KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ
A LEPKÉK KÖZÖTT

Kozmetikai termékek
Oldószerek,

gyomirtószerek,
felületaktív anyagok

gyártása
Nedvesítő anyagok

gyártása
Nedvesítő anyagok

gyártása, krém lágyító
Kozmetikai termékek
Kozmetikai termékek
Mosogatószerek és
habképződést gátló
anyagok gyártása

– 16° tól – 17°-ig
6.4°

24°

38°

49°
59,4°

13-19°

Színtelen folyadék
Viszkózus
folyadék

Viszkózus
folyadék

Fehér kristályos

Fehér kristályos
Fehér szemcsés

Olaj

1-Octanol
1-Decanol

1-Dodecanol

1-Tetradecanol

1-Hexadecanol
1-Octadecanol

(Z)-9-Octadecen-1-ol

194-195° (760 mm Hg)
233° (760 mm Hg)

259° (760 mm Hg)

167° (760 mm Hg)

344° (760 mm Hg)
210° (15 mm Hg)
195° (8 mm Hg)
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TOXILKOLÓGIAI JELLEMZÉS
Toxikológiai szempontból a lepkeferomonok alacsony to-
xicitásúaknak minősülnek, amint azt az alábbi táblázat-
ban szereplő példák szemléltetik:

Az alábbi táblázat adatai a leggyakrabban használt ro-
varölőszer hatóanyagok toxicitását mutatják:

KÖRNYEZETI HATÁS
Minden kémiai jelzőanyag, különösen a feromonok gyor-
san eloszlanak a környezetben, elsősorban párolgás és
lebomlás útján. Ha ezek az anyagok folyamatosan jelen
lennének a természetben, az ellehetetlenítené a rovarok
szaglás alapján történő kommunikációját, a jelzőanya-
gok érzékelését. Az egyenes szénláncú lepke feromo-
nok (SCLP) gyorsan átalakulnak a lánc szénatomjai
közti kettős kötések oxidálódásával és egyéb típusú oxi-
dációs lebomlással. Azok az enzimek, amelyek a fero-
mon maradványok lebomlásáért felelősek, a
természetben mindenütt jelen vannak.

KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ
A LEPKÉK KÖZÖTT

1) Draize pontrendszer.
Maximum érték 8.0

(2) Draize
pontrendszer.
Maximum érték 110

Anyagok Akut szájon
át

(mg/kg)

Akut
bőrön át
(mg/kg)

Akut
belélegezve

(mg/L)

Bőr
irritáció (1)

Szem
irritáció (2)

Mutageneti-
kai hatás

(Ames teszt)

> 5000 > 2000 >5 2.13 9.0 Negatív

> 17.100 > 2000 >5 0.96 9.3 Negatív

Alkoholok
(E,E)-8,10 Dodecadienol

Acetátok
(Z)-8 Dodecenyl acetát

Hatóanyag Akut
szájon át
(mg/kg)

Akut
bőrön át
(mg/kg)

16,4

800

> 3.000

> 5.000

250

890

> 2.000

> 5.000

Azinphos-methyl

Fenitrothion

Flufenoxuron

Tebufenozid
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FEROMON
LÉGTÉRTELÍTÉS

Azt a módszert,

amely ezeket az anyagokat

használja fel a rovarok, különösen

a lepkék elleni védekezésre a

mezőgazdasági termelésben,

légtértelítéses, másnéven

konfúziós technológiának hívjuk.
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A lepkék nászviselkedését régóta tanulmányozzák
már. A násztevékenység azzal indul, hogy a
nőstény fajspecifikus feromonokat kezd kibocsá-
tani.
Amikor a hím ezt érzékeli, a feromon hatására zeg-
zugos vonalban a széllel szemben repül a fero-
monforrás irányába.

A szintetikus feromonok egyenletes koncentrációjú
kibocsátása a környezetbe elfedi a természetes
eredetű feromonokat, így a hím lepkék nem tudják
felismerni az utóbbiakat, és ezért viselkedésük
megváltozik.

A légtértelítéses technológia a természetes fero-
mon szintetikus verziójának környezetbe bocsátá-
sán alapszik. Megfelelő mennyiségben kibocsátva
és megfelelő koncentrációban (köbméterenként
néhány nanogramm) a szintetikus feromon lerontja
a hím rovarok azon képességét, hogy szaglásukkal
érzékeljék a természetes feromon stimulusát.
Ez a hatás a következő mechanizmusok eredmé-
nye lehet:

a) érzékszervi gátlás, amely miatt a hím rovar nem
tudja lokalizálni a nőstényt;
b) a természetes szagnyomok elfedése;
c) a mesterséges és a természetes feromonforrá-
sok versengése félrevezeti a hímeket.

A légtértelítéses technológia alkalmazása részben

csökkenti a párosodások számát (az érzékszervi
gátlások, a természetes szagnyomok elfedése és
a szintetikus illetve természetes feromonforrások
versengése miatt) részben pedig késlelteti a pár-
zást (és ezáltal csökkenti a nőstények átlagos ter-
mékenységét). E két hatás együttesen a célfaj
szaporodási kapacitásának csökkenéséhez, és
ennek következményeként az állomány hanya-
tlásához vezet.

A LÉGTÉRTELÍTÉSES TECHNOLÓGIA ALAP-
VETŐ JELLEMZŐI

A célrovarfaj biológiai tulajdonságain felül 3 cso-
portba sorolhatók azok a tényezők, amelyek a lég-
tértelítéses módszer hatékonyságát befolyásolják.

1. A feromon diszpenzer tulajdonságai;
2. A feromon szabadtéri koncentrációja;
3. A kezelt terület jellemzői és az alkalmazás

egyéb szempontjai.

1. A feromon diszpenzer tulajdonságai
A diszpenzereket egy sor fizikai és kémiai alapelv
figyelembe vételével kifejezetten a feromonmole-
kulák hatékony kibocsátásának megfelelően ter-
vezik. Műszaki konstrukciójuk ezért rendkívül
fontos. A Shin-Etsu Chemical Co Ltd által gyártott
diszpenzerek műanyag mikrokapilláris típusú tar-
tóedények.
A szintetikus feromonok környezetbe történő ki-
bocsátását két tényező szabályozza: a feromon
áthatolási sebessége a diszpenzer falán és a fero-
mon párolgási sebessége.
Míg az utóbbi (a párolgási sebesség) a kezelt te-
rület átlagos léghőmérsékletétől és szélsebessé-
gétől függően változik, az előbbi (az áthatolás

FEROMON
LÉGTÉRTELÍTÉS

Feromonforrás

Szél
A lepke röppályája

11
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Kapilláris

Kapilláris

Dupla diszpenzer

Szimpla diszpenzer

Alumínium 
drót

SZÉL 
KITETTSÉG

Szél 
sebessége

(m/sec)

Kibocsátott
mennyiség
(mg/hr/ha)

Feromon
koncentráció 

(ng/m3)

A. Szeles terület

B. Szélvédett terület 

A/B

2,5

1

2,5

235

204

1,15

1,2

2,5

0,48

sebessége) elsősorban a diszpenzer kialakításától
függ (azon belül különösen a műanyag típusától és
a diszpenzer falvastagságától). 
A Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. elkötelezett kutatói
és fejlesztői munkájának köszönhető az a kapillá-
ris típusú diszpenzer, amelynek más diszperziós
mechanizmusokkal szemben feromontermelés
közben is változtatható a falvastagsága. Kialakí-
tása biztosítja továbbá azt is, hogy a diszpenzert
még akkor is átitatja a hatóanyag, amikor annak
tartalma már kifogyott. 

A teljes feromon-kibocsátó felület így állandó az
egész kezelés ideje során, a hatóanyag kibocsá-
tás pedig folyamatos, amennyiben a külső szélse-
besség és léghőmérséklet nem változik. Több éves
munkával a Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. megha-
tározta a különböző molekulafajták diszperziójához
leginkább megfelelő műanyagtípusokat. 

Ahogy azt korábban már említettük, a levegő
hőmérséklete és a szél sebessége jelentős ha-
tással bír a diszpenzer kialakítására.

FEROMON 
LÉGTÉRTELÍTÉS

ÉVSZAK
Kibocsátott
mennyiség

(g/hektár/nap)
Koncentráció

(ng/m3)

4,3

1,9

20

19

Nyár

Tavasz

A léghőmérséklet hatása a tényleges feromon
kibocsátásra és a területen mért feromon kon-
centrációra.

A szélsebesség hatása a kibocsátott szinteti-
kus feromon mennyiségére és a területen mért
feromon koncentrációra. 

A következő két grafikon – kibocsátási élettartam
és a kibocsátási arány – a diszpenzerek által ki-
bocsátott feromonok mennyiségét mutatja be, ezek
az adatok a vizsgált szezon során a területről ren-
dszeresen begyűjtött diszpenzerekben még jelen-
lévő hatóanyag mennyiségének laboratóriumi
visszamérési eredményeit jelentik. 
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Isomate OFM Rosso a.i. content
(Cesena, 2002)
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Kibocsátási élettartam grafikon: a diszpenzer-
ben mintavételkor jelenlévő hatóanyag mennyisé-
gét mutatja az eredeti mennyiséghez (100%)
viszonyítva.

Hatóanyag tartalom

Kibocsátási arány grafikon: a diszpenzer tartal-
mának kibocsátási arányát mutatja mg/diszpen-
zer/nap mértékegységben. 
A görbe a diszpenzerben lévő hatóanyag külön-
bségét jellemzi két mintázási időpont között. Ezt a
mg-ban kifejezett mennyiséget a két időpont között
eltelt napok számával osztjuk el.

Hatóanyag kibocsátás

2. A feromon szabadtéri koncentrációja
A hímek és nőstények közötti, szaglás útján történő
kommunikáció gátlásához a feromonnak a célfaj
aktivitásának teljes időszakában legalább a mini-
mális koncentrációban állandóan jelen kell lennie. 

A diszpenzerből kibocsátott feromon felhőként terül
szét a légtérben és a gyümölcsöst beborítja. 
Az alábbi táblázat különböző lepkefajok feromon
kommunikációjának megszüntetéséhez szükséges
feromon koncentrációt mutatja be.

Ahogy azt látni lehet, az itt megadott koncentrációk
mennyisége olyan kicsi, hogy ng/m3-ben adták
meg, míg a fenti grafikon a diszpenzerek által na-
ponta kibocsátott feromon mennyiségét mg/m3
mértékegységgel ábrázolja.

Ahhoz, hogy megérthessük ezeket a különbsége-
ket, a területen lévő feromonok egyensúlyát kell
megvizsgálnunk, úgy hogy a környezetbe bejutta-
tott (input) feromon mennyiségét össze kell vetni a
feromon veszteséget okozó jelenségek által befo
lyásolt veszteség (output) értékkel. 

FEROMON 
LÉGTÉRTELÍTÉS

22
Célkártevő

Feromon 
koncentráció 

(ng/m3)
Hatóanyag

P. gossypiella

A. orana

C. pomonella

S. hector

P. xylostella

2-5 

5-10 

3-8 

< 1 

< 1 

Z,Z/E-7,11-16-Ac

Z,11-14-Ac

E,E-8-10-12-OH

Z,Z-3,13-18-Ac

Z-11-16-Ac+
Z-11-16-Al
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FEROMON KIBOCSÁTÁS (input)
- Diszpenzer

FEROMON VESZTESÉGEK (output)
- Szél hatása (gyakran szezonális);
- Elpárolgás a levegőben
(magas hőmérséklet eredményezi);

- Ültetvény szegélyei;
- A terület domborzati viszonyai (fekvése);
- Anyaglebomlás (UV, baktériumok által);
- A talaj és a növények általi anyagmegkötés
(a feromon szerkezetétől függ);

- Egyedi és speciális jellemzők 
(utak, vízfolyások jelenléte, stb.)

Látható, hogy míg a bejuttatás forrása egyedül a
diszpenzer, addig a feromon veszteséget nagyon
sok tényező befolyásolja. A veszteség csökken-
tése érdekében a módszer alkalmazása előtt
gondosan fel kell mérni az ültetvények területi

FEROMON 
LÉGTÉRTELÍTÉS

adottságait, hogy meghatározzuk azokat a fel-
tételeket, melyek teljesítése a feromon megfe-
lelő koncentrációjának fenntartása érdekében
szükséges. 

3. A kezelt terület jellemzői és egyéb alkalma-
zási szempontok 

A terület mérete, alakja és lejtése
A légtértelítéses technológia a legjobb hatást nagy,
sík, szabályos alakú területen lévő ültetvényben
fejti ki, ahol az összes fa többé-kevésbé azonos
magasságú. 
Kisebb gyümölcsösökben is jó eredményt lehet
azonban elérni, ha az alkalmazás módján megfe-
lelően változtatunk, például növeljük a kezelt terü-
let méretét a környező termesztett területek
bevonásával, vagy emelünk a javasolt dózison. 
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A szabályos alakú (ideális esetben négyzet alakú
és sík) ültetvényekben homogén feromonfelhőt
lehet képezni és így kisebb mennyiségű hatóanyag
megy veszendőbe a szegélyeken. A szabályos
alakú ültetvény területének növelésével a szegély-
zóna aránya egyre kisebb. 

Erre az összefüggésre világít rá a következő dia-
gram, amely két azonos területű ültetvény kerüle-
tének területhez viszonyított arányát veti össze: a
kettes számú ültetvény összefüggő és négyzet
alakú, míg az egyes számú több kisebb négyzet
alakú részből áll. 

A lejtés szintén fontos, figyelembe veendő tényező.
Az ültetvény domborzata nagyban befolyásolja a
feromonok terjedésének sebességét, mivel azok a
levegőnél nehezebbek és a völgy alsó része felé
áramlanak. 

E jelenség ellensúlyozására a diszpenzereket nem
egyenletesen kell kihelyezni, hanem több diszpen-
zert kell a magasabban fekvő részeken elhelyezni

és kevesebbet a völgy alján. A teljes ültetvényre
jutó dózison így nem kell változtatni. 

A fák mérete 
Jobb eredményt lehet elérni, ha a gyümölcsös
alacsonyabb fákból áll, mivel azokat könnyebb fe-
romonfelhőbe burkolni. A nagy fákon a célkártevő
fajok is gyakran nagy állományokban jelennek
meg, és a nagy mennyiségű lomb megnehezíti a
feromonok homogén szétjuttatását. 
Ezért, míg a 4 méternél alacsonyabb fákat a felső
harmadba helyezett diszpenzerrel jól lehet kezelni,
a magasabb fákon két szintben kell kihelyezni a di-
szpenzereket: egyharmadukat a korona felső har-
madába, míg kétharmadukat az alacsonyabb
ágakra. 

A fertőzöttség szintje 
A légtértelítéses technológia akkor a leghatéko-
nyabb, ha a kezdeti fertőzési szint alacsony. Az
olyan ültetvényekben, ahol a fertőzöttség mértéke
már kezdetben is közepes vagy magas, szükséges
lehet a légtértelítés kombinálása rovarölő szerek
alkalmazásával. 
A magas fertőzöttségi szint ugyanis megnöveli a
rovarok véletlenszerű találkozásának, így a párzá-
snak és a peterakásnak az esélyét. 
Ilyen esetekben olyan rovarölőszert kell választani,
amelynek hatóanyaga kíméli a hasznos élő szer-
vezeteket, és így közvetett kontrollt gyakorol a gyü-
mölcsösben élő egyéb kártevő rovarok állományai
felett. 

A diszpenzerek alkalmazása 
A diszpenzereket tavasszal, a célfaj hímjeinek raj-
záskezdete előtt kell kihelyezni az ültetvénybe. 
Ez azért fontos, hogy már a legelső hímekre is ki-

FEROMON 
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fejtse hatását és kezdetektől alacsony szinten tar-
tsa az állományt. 

A diszpenzereket egyenletesen szétosztva kell ki-
helyezni, kivéve, ha a domborzati viszonyok vagy
a magas fák miatt egyéb megoldás szükséges. 
Nagyobb számú diszpenzert kell kihelyezni a sze-
gélysorokban lévő fákra és minden sor első fájára,
hogy kompenzáljuk a szegélyzónában jelentkező
nagyobb feromonveszteséget. 

Hatékonyság ellenőrzés
A légtértelítéses technológia alkalmazása gyakori
helyszíni ellenőrzést, monitorozást igényel. Csakis
az állandó monitorozás révén lehet felmérni a kár-
tevő rovarok állományának alakulását és csak így
lehet időben cselekedni (megelőzni egy esetleges
kártételi vészhelyzet kialakulását). 
Az ellenőrzés első szintje a monitorozó feromon-
csapdák alkalmazása, amelyeket a kezelt terület
közepén, továbbá a különösen veszélyeztetett he-
lyeken, pl. az ültetvény szélén és a lejtők tetején
kell felállítani, ahol nehezebb a megfelelő feromon-
koncentráció fenntartása. 

A kezelt területen felállított feromoncsapdák ren-
dszerint alig fogják a célkártevőt. Ez azonban csak
előzetes jelzésként és nem biztosítékként értékel-
hető arra nézve, hogy a módszer jól működik, mivel
a csapdák már sokkal alacsonyabb feromon-kon-
centrációnál is alig fognak, mint amekkora a pár-
zás gyakoriságának jelentős csökkentéséhez
szükséges koncentráció, különösen, ha nagy ro-
varállomány van a területen. 

Mivel már akkor is érheti kár a termést, ha a moni-
torozó csapdában nincs rovar, feltétlenül szüksé-
ges rendszeresen felmérni a károsított rügyek vagy

FEROMON 
LÉGTÉRTELÍTÉS

termések számát is a kezelt területen. Ily módon
lehet a lehető leggyorsabban dönteni egyéb növé-
nyvédelmi módszerek alkalmazásáról, ha az szük-
ségessé válik. 

Erős kártevő állomány letörése rovarölő szeres
kezeléssel 
A károsító rovarok közvetlen irtása csak akkor
ajánlott, ha mennyiségük meghaladja az egyes fa-
joknál megállapított kártékonysági küszöbértéket. 

Ha többet is szeretne megtudni a monitorozási
módszerekről és az egyes CBC (EUROPE) Ltd.
termékek tulajdonságairól, látogassa meg a
www.cbceurope.it honlapot, vagy a hazai forgal-
mazó Biocont Magyarország Kft. honlapját:
www.biocont.hu. 
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A LÉGTÉRTELÍTÉSES
TECHNOLÓGIA 
ALKALMAZÁSA 

EURÓPÁBAN 

Az elmúlt években a kutatások 
arra összpontosultak, hogy

kidolgozzák az egyes 
lepkefajokra a leghatékonyabb 

feromon - műanyag polimer 
keverékeket és az állandó 
kibocsátás biztosításának 

legjobb módszerét. 

A Shin-Etsu diszpenzerek fizikai
és kémiai jellemzői a célfajhoz 

igazodnak. 
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A LÉGTÉRTELÍTÉSES TECHNOLÓGIA 
ALKALMAZÁSA EURÓPÁBAN 

A Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. és a CBC (EU-
ROPE) Ltd. elkötelezettségét mutatja a légtértelí-
téses technológia terén folytatott kutatás
irányában, hogy az almamoly (Cydia pomonella)
elleni ISOMATE C diszpenzer 1989-es megjele-
nése óta folyamatosan nő az általuk forgalomba
hozott termékek száma. A jelen útmutatóhoz csa-
toltan találhatók e termékek ismertetői is. 
A két cégnek ezen felül egy sor új terméke is en-
gedélyeztetési, illetve kísérleti fázisban van. 

A légtértelítéses technológia használata a gyü-
mölcs- és szőlőkárosító lepkefajok visszaszorí-
tására folyamatosan terjedt az elmúlt tíz évben,
ugyanazon okok miatt, amiért Olaszországban is
sikert aratott. Az Európai Unióban a feromon di-
szpenzereket szőlőn alkalmazzák legkiterjedteb-
ben. A tarka szőlőmollyal (Lobesia botrana)
szemben 35 000 ha-on, a tarka- és nyerges
szőlőmoly elleni szimultán kezelésre 60 000 ha-on
használják a légtértelítéses módszert. 
A csonthéjasok fő kártevője a keleti gyümölcsmoly
(Grapholita molesta), amely az elmúlt években az
almatermésűeken is károsítani kezdett. Jelenleg
kb. 10 000 ha-on alkalmaznak légtértelítéses te-
chnológiát e faj ellen. 

A csonthéjasok termesztése során szintén problé-
mát jelent az egyre agresszívebben terjedő ba-
rackmoly (Anarsia lineatella) is. Már több mint 2000
ha-on kezeltek gyümölcsösöket fajspecifikus fero-
monnal e rovar kártétele ellen. 

Az almatermésűek fő kártevője az almamoly
(Cydia pomonella), amelynek légtértelítéses te-
chnológiával történő visszaszorítása már kb. 30
000 ha-on folyik. 
A feromonok alkalmazása érdekes eredményeket
hozott a gyümölcs károsító almafarontó lepke
(Zeuzera pyrina) lepkefajnál is. Már kb. 2000 ha-t
kezelnek feromonnal e kártevő károsításának me-
gelőzése céljából. 
Az utóbbi években számottevően nőtt a kereslet a
többfunkciós diszpenzerek iránt (ezek olyan ké-
szítmények, amelyek egy diszpenzer alkalmazá-
sával egyidejűleg több rovarfaj elleni védekezésre
alkalmasak), ami jelentős megtakarítást eredmé-
nyez mind a termékek költsége, mind a munkaerő-
ráfordítás tekintetében. 
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CBC (EUROPE) Ltd.
Via E. Majorana, 2

20054 Nova Milanese - (MI)
Tel. +39.0362.365079 
Fax +39.0362.41273
biodiv@cbceurope.it 

www.cbceurope.it/biocontrol
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