
A természetben a nőstény 
lepkék szexferomonok ki-

bocsátásával vonzzák a híme-
ket, hogy azok a párosodás ér-
dekében rájuk találjanak. A 
légtértelítéssel ezeket a szin-
tetizált illatanyagokat olyan ma-
gas koncentrációban juttatjuk 
a növénykultúra környezeté-
be, hogy az ellehetetleníti a mo-
lyok találkozását. Ez a hatás-
mechanizmus a párosodás-
gátlás.

A Biocont Magyarország Kft. 
majd 20 éves légtértelítési ta-
pasztalatot szerzett szőlő- és 
gyümölcskultúrákban. A vilá-
gon több mint egymillió hek-
táron alkalmazott technoló-
gia annak köszönheti népsze-
rűségét, hogy rendkívüli mér-
tékben csökkenti a károko-
zást, mivel megakadályozza a 
károsító alak (hernyó) létre-
jöttét, hosszú távon pedig erő-
teljesen csökkenti a célzott 
faj előfordulását, populáció-
ját az adott területen. 

A paradicsom-levélakná zó-
moly feromonját – ahogy az 
állókultúrák kártevői eseté-
ben – speciális belső szerke-
zetű diszpenzerek tartalmaz-
zák. Azokból a környezeti té-
nyezők függvényében az egy-
szeri kihelyezést követő 120-
150 napon keresztül egyenle-
tes mennyiségben jut az illat-
anyag a légtérbe. Ez pedig az 
említett időszakban állandó 
védelmet ad a károsító ellen. 
A technológia fontos része, 
hogy hajtatásban még az ülte-

tés előtti napokban helyez-
zünk ki hektáronként 800-
1000 diszpenzert, így a kez-
detektől gátoljuk a Tuta ab
soluta fölszaporodását. 

A légtértelítés önmagában 
nem szünteti meg az ak-
názómolyok kártételét, a lep-
kék ugyanis nem kizárólag 
szaglás útján, de vizuálisan is 
megtalálják a „randipart ne rü-
ket”. Viszont az ültetés utáni 
időszakban a hasznos élő szer-
vezetek (például a Macro lo
phus ragadozó poloskák) vé-

delmi rendszerének fölépülé-
séig szermaradékmentes és 
felhasználóbarát eszköz a pa-
radicsom-levélaknázómo lyok 
károsításának elhatalmasodá-
sa ellen. A későbbiekben pe-
dig kontroll alatt tartja a po-
pulációt. Így a termelők nem 
kényszerülnek a sokszor csak 
feketetechnológiában alkalmaz-
ható, a szermaradék és szerre-
zisztencia kialakulásának ve-
szélyét is magában hordozó, 
engedélyezett dózison felüli 
növényvédőszer-használatra. 
Ezért is tartotta fontosnak a 
Biocont Magyarország Kft. a ké-
szítmény hazai engedélyezte-
tését és a nemzetközi minőség-
biztosítási rendszernek (GEP) 
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Állandó védelem  
a paradicsom-levélaknázómoly ellen
A paradicsomot ma már az évszaktól függetlenül keresik a fogyasztók, 
miközben a társadalom mindinkább elutasítja a kémiai növényvédelmet. 
A kereskedők ezért egyre alacsonyabb szermaradék-határértékeket írnak elő 
a termelőknek és azokat szigorúan ellenőrzik is. Nem véletlen, hogy a hajtatott 
paradicsom növényvédelme ma már a biológiai megoldásokon alapul. 
De mi történik akkor, ha felbukkan egy agresszív, soknemzedékes károsító, 
mint a paradicsom-levélaknázómoly (Tuta absoluta), amely felborítja a kialakított 
egyensúlyt és még vegyszerek használata mellett is kockáztatja a termelés 
eredményességét? E veszélyes károsító ellen újszerű, biológiai megoldás 
az immár paradicsomhajtatásban is bevethető feromonos légtértelítés.

120-150 napon 
keresztül egyenletes 
mennyiségben jut az 
illatanyag a légtérbe.

A Tuta absoluta aknáinak átlagos száma 100 levelenként

u A kártevők feromonját a speciális belső szerkezetű 
diszpenzerek tartalmazzák

A levélaknázómoly évek óta 
veszélyezteti a termesztés 

jövedelmezőségét
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megfelelő hivatalos kísérlet 
beállítását a termék hatékony-
ságának vizsgálatára. Az ered-
mények magukért beszélnek. 
Az Isonet T® Tuta absoluta el-
leni légtértelítési eszközzel a 
termelők széles köre képes 
lehet a hajtatott paradicso-
mot kizárólag biológiai esz-
közökkel, fenntarthatóan és 
jövedelmezően megvédeni. 

A nemzetközi protokoll sze-
rint beállított és ellenőrzött 
kísérletünket a Floratom Kft. 
újszegedi növényháztelepén 
végeztük két különálló ter-
mesz tőberendezésben, ame-
lyeket előzetesen fertőtlení-
tettek és a kártevőnyomás csök-
kentése céljából még jóval a 
palánták érkezése előtt fölfű-
töttek. A légtértelítéses ház-
ban az ültetés előtti napok-
ban kihelyezték a diszpenze-
reket, így már jól „bebiztosí-
tott” környezet várta a növé-
nyeket november 8-án. A di
agramon látható, hogy az ál-
talános óvintézkedések elle-
nére már az első nemzedék 
gondot okozott. De amíg a ke-
zeletlen házban a vizsgált le-
velek csaknem 10 százalékán 
mutatkozott a paradicsom-
levélaknázómoly kártétele, a 
kizárólag Isonet T®-vel kezelt 
területen 60-80 százalékkal 
kevesebb volt az aknák száma a 
feromonos technológiának 
köszönhetően (SynTech Re-
search – dr. Bán Gergely felvé-
telezése alapján). Ezt az alacso-
nyabb nyomást pedig már 
sokkal kevesebb és ritkább 
növényvédőszer-fölhasználás-
sal, a hasznos élő szervezetek 
segítségével is könnyedén 
kordában tartjuk. A kártevő 
második nemzedékének raj-
zásánál pedig a légtértelített 
növényházban már egyálta-
lán nem találtunk aknázott le-
velet. A hatalmas különbséget 
látva a termelő cég február 
elején kérte a kísérlet megsza-
kítását, hogy a kezeletlen ház-
ban is minél hamarabb kihe-
lyezhesse az Isonet T® disz-
penzereket, azzal mérsékelve 
a Tuta károsítását. Az új tech-
nológia tehát meggyőzően sze-
repelt.

Vizi Bernadett 

Tavaly több tényező is ne-
hezítette a Tuta absoluta 

elleni eredményes védeke-
zést. A nyári trópusi időjárás 
miatt egy entomopatogén 
gomba megfertőzte az integ-
rált védelemben kulcsszere-
pet játszó Macrolophus raga-
dozó poloskákat. Amíg a lisz-
teskék károsítását mérsékel-
ték az Encarsia formosa für-
készdarazsakkal, a para di csom-
levélaknázómolynak semmi 
nem szabott határt. Ráadásul 
az aknázómoly ellen eddig al-
kalmazott – klorantra nili prol, 
illetve spinozad hatóanyagú 
– készítmények a gyakori ke-
zelések miatt sokat veszítet-
tek hatásukból. Mindezek 
együtt okozták, hogy tavaly 
számottevő kárt szenvedtek 
el a termesztők a Tuta miatt. 

Ebben a kaotikus helyzet-
ben próbálkoztak először a 
légtértelítéssel, és az rögtön 
csalódást hozott. Azt azonban 
nem írhatjuk a készítmény 
számlájára, hangsúlyozta For
ray Alfréd. A nem megfelelő 
eredménynek az volt az oka, 
hogy kellő tapasztalat hiányá-
ban megkésve, erős kártevő-
fertőzés mellett, már jól fej-
lett állományba helyezték ki a 
feromont tartalmazó diszpen-
zereket. Ha ugyanis a csapdák 
már 4-10 imágónál többet 
fognak hetenként, akkor ön-
magában a légtértelítéssel ne-
héz visszaszorítani őket. Amíg 
alacsony a népesség, addig a 
hím lepkék kénytelenek az il-
latuk alapján keresni a nősté-
nyeket, hogy szaporodhassa-
nak, viszont ha nagy számban 
vannak jelen és viszonylag át-
látható a növényállomány, ak-
kor nagy valószínűséggel vi-
zuálisan is észlelik egymást. 
Így mozgásukat nem zavarja 

meg megfelelő mértékben a 
légteret megtöltő illatanyag, 
magyarázta a szakértő. Ezért 
fontos, hogy viszonylag ala-
csony kártevőszámnál kezd-
jük meg a légtértelítést. 

A kártevőszám fölméré-
sére a szegedi kertészetben 

kezdetben feromoncsapdákat 
használtak, majd a légtértelí-
tés megkezdése után áttértek 
a fénycsapdákra. Egy fero mon-
csapdát csak azért hagynak 
meg később is, mert az jelzi, 
hogy milyen jól és meddig 
működik a légtértelítés. Az 
Isonet T® behelyezése után a 
csapdák teljesen kiürülnek, 
majd a 120-150 napos hatás-
tartam elteltével újból fognak 
hím aknázó mo lyokat.

Alapvető, ám sokszor elha-
nyagolt eleme a Tuta elleni 
védelemnek a technológiai 
fegyelem és a higiéniai kö-
vetelmények betartása is. Eb-
ben az idényben legalább  
2, egyes növényházakban  
3 hetet is kihagytak a két  
kultúra között a termesztőbe-

Mit mond a termelő?
A feromonos légtértelítést az integrált növényvédelem részeként 
Európa-szerte már több mint 7000 hektáron használják a paradicsom-
levélaknázómoly kártételének visszaszorítására. Az Isonet T® hazai 
engedélyeztetéséhez tavaly a Floratom Kft. növényház telepén 
állítottak be összehasonlító kísérletet. Az első tapasztalatokról 
Forray Alfréd, a cég növényvédelmi vezetője számolt be.

u A fóliás kertészeknél is hatalmas gond a Tuta

A hernyók a bogyókat sem kímélik

u Összegyűjtötték 
a leveleket, amelyekbe 
berágott a hernyó

u
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ren de zé sek minél alaposabb 
kártevőmentesítése céljából. 
Az október végén letermett 
állomány és a gyomok kitaka-
rítása után fölfűtötték az üres 
házakat 20 °C-ra, közben pe-
dig működtették a fény- és 
feromoncsapdákat, hogy a 
melegben kikelő imágókat 
összegyűjtsék. A növényhá-
zakban lángszóróval fölper-
zselték a betonoszlopok tö-
veit, leragasztották a fehér 
aljzattakaró fóliát, hogy az elő-
zőleg a talajra esett bábok ne 
tudjanak kikelni. A novembe-
ri ültetés után, hogy a lehető 
legkevesebb károsító fejlőd-
jön ki, a dolgozók hetenként 
kétszer átvizsgálták a még 
alacsony, átlátható állományt, 
és eltávolították azokat a le-
vélkéket, amelyekbe már be-
fúrt a lárva. A Macrolophusok 
telepítését és etetését már a 
palántanevelőben megkezd-
ték, hogy minél hamarabb ki-
alakuljon kellő népességük a 
paradicsomállomány védel-
mében. A Floratom Kft. saját 
célra palántaneveléssel is 
foglalkozik, így a jövőben le-
hetősége lesz a légtértelítés-
sel már az első levelek megje-
lenésétől kezdve óvni a fiatal 
paradicsomnövényeket a levél-
ak názómoly támadásától. Így 
megakadályozható, hogy már 
fertőzött palánta kerüljön a 
termesztőberendezésekbe.

Az első tapasztalatok alap-
ján átalakított technológiával, 
és a megelőző intézkedések-
nek köszönhetően az ősszel 
telepített kultúrában már lé-
nyegesen jobb eredményt ér-
tek el az Isonet T®-vel. A ke-
zelt állományokhoz képest jó-
val gyengébb képet mutatott 
a kontroll növényház, ahol az 
engedélyeztetési kísérlet mi-
att nem használták a légtérte-
lítést. A kártevőben kialakult 
szerrezisztencia miatt nem 
hagyatkozhattak a csepegte-
tővel kijuttatott szerek jóté-
kony hatására, ezért másik 
fontos megelőző intézkedés-
ként az ültetés után heten-

ként kezelték az állományt a 
Bacillus thuringiensis ható-
anyagú Dipellel. Ez a nem fel-
szívódó készítmény viszont 
csak abban a viszonylag rövid 
időszakban képes elpusztíta-
ni az aknázómoly lárváit, 
amíg azok a levél felszínén 

táplálkoznak (a kikelés utáni 
2-3 nap és az aknaváltások kö-
zötti időszak). Ez heti perme-
tezési fordulókat kíván, és mi-
vel a károsító a tojásait a fo-
nákra helyezi, a kezelések ha-
tékonysága nagyban függ a 
kijuttatás módjától. 

A légtértelített házba az ül-
tetés előtt 4 nappal helyezték 
ki a diszpenzereket, hektá-
ronként 1000 darabot. Az is-
mertetett technológiával si-
került olyan szintre csökken-
teni a kártevőpopulációt, hogy 
kémiai növényvédő szer föl-
használása nélkül is bizton-
sággal folytathatták a terme-
lést, így ezalatt a Macrolo phu
sok zavartalanul fölszaporod-
tak, hogy a későbbiekben át-
vehessék a vezető szerepet a 
védelemben. Az Isonet T® a 
környezeti tényezőktől füg-
gően 120-150 napon keresz-
tüli állandó védelmet nyújt a 
levélaknázómolyok ellen. Ez 
az idő elegendő ahhoz, hogy 
egyszerű, könnyen használha-
tó megoldással, elenyésző ká-
rosítás mellett vészeljük át a 
kritikus kezdeti időszakot, 
mondta a biológiai növényvé-
delemben jártas szakember. 

R. I.

Mit mond a termelő?

u A légtértelítés megkezdése 
után fénycsapdákkal 

vizsgálták 
a kártevőnépességetLégtérteLítés 

paradicsomban is
A Biocont Magyarország Kft. a feromondiszpenzereket gyártó 
CBC Europe S.r.l. kizárólagos magyarországi forgalmazója. 
Ebből kifolyólag biztos és legális termékelérést és a technológi-
ához kapcsolódó hivatalos szaktanácsadást csak cégünk és a 
velünk együttműködésben álló partnereink tudnak nyújtani. 

Ilyen együttműködés keretein belül jött létre Forray Alfréddal 
és csapatával közös GEP kísérletünk is, hiszen a Floratom Kft. 
biztos szakértelemmel és nagy szakmai múlttal támogatja a 
hazai termelőket. 

Az Isonet T® légtértelítési eszközzel kapcsolatos további infor-
mációért keresse Vizi Bernadett növényvédelmi szaktanács-
adónkat (+36 20 958 2040) vagy Forray Alfréd növényvé-
delmi vezetőt (+36 30 925 6562). 
Forduljanak hozzánk bizalommal! 

Közel egy évtizede, hogy a mediterrán térség felől érkez-
ve hazánkban is károsít a paradicsom-levélaknázómoly 
(Tuta absoluta). Ma már Nyugat-Európában is nagy 
gond, kiváltképp a megvilágított állományok szenvednek 
a kártételétől, a kultúrák folyamatossága miatt ugyanis 
nincs alkalom a kártevőnépesség csökkentésére. Egész 
Európában rossz a helyzet, és mivel a Tuta gyérítésére al-
kalmas készítmények némelyikére már kialakult a szerre-
zisztencia, egyedül a biológiai védekezés megerősítése a 
hatásos megoldás, vagyis a Macrolophus ragadozó polos-
ka népességének olyan mértékű fölszaporítása, amely 
megvédi a paradicsomállományt. A természetes ellenség 
bevetésének kiváló kiegészítője az Isonet T® feromonos 
légtértelítés, amely szükséghelyzeti engedéllyel már ha-
zánkban is alkalmazható.

Összetett védekezés


