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Jelenleg nem csak Magyarországon, hanem 
világszerte is fontos a kártevôk behurcolásának 
megakadályozása, valamint a már behurcolt fa
jok elleni védekezés módszereinek kidolgozása. 

Kutatásunk témája a Mediterrán régióban 
és a Kanári szigeteken ôshonos pontuszi tûz
moly [Duponchelia fovealis (Zeller)] (1. ábra) 
(Lepidoptera: Crambidae), amely ma már meg
honosodott Európa több országában, Közép és 
ÉszakAfrikában (Brambila és Stocks 2010, 
Efil és msai 2011), valamint Kanadában és az 
Amerikai Egyesült Államokban is (Bethke és 
Vander Mey 2011, Brambila és Stocks 2010, 
Hoffman 2010). A hidegebb klímájú területe
ken elsôsorban növényházi kártevô, szabadföl
di áttelelését még nem figyelték meg (Faquaet 
2000, Brambila és Stocks 2010). A magyarorszá
gi elôfordulását 1994ben írta le elôször Szabóky 
(1994), viszont csak 2006 óta okoz a dísznövény 
termesztôknél jelentôs károkat. Feltehetôleg 

dísznövény szaporítóanyag behozatallal került 
Magyarország területére. Hazánkban növény
házi kártevôként tartják számon, elsôsorban a 
dísznövénytermesztésben, de károsítását leír
ták már zöldséghajtatásban is (Pénzes 2006). 
Bár a dísznövénytermesztés hazánkban viszony
lag kis termôfelülettel rendelkezik (kb. 2800 ha, 
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Chrysanthemum x grandiflorum bizonyult a legkedveltebb tápnövénynek. 
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1. ábra. A pontuszi tûzmoly (Duponchelia fovealis)
 Fotó: Pénzes Béla
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amelybôl 320 ha a növényházi termesztés), kert
gazdaságunk egyik fontos ágazata, termelési ér
téke jelentôs. Legkedveltebb növények a szegfû, 
a gerbera, a rózsa, a hagymás virágok, az ôszi 
krizantém, egyéb vágott virágok pl. a vágott 
Gypsophyla. Ezen növények termelési értéke 
8–9 milliárd forint (Schmidt és mtsai 2000). 

A pontuszi tûzmoly lárvájának károsítása leg
alább 35 növénycsaládra (pl. Asteraceae, Euphor 
biaceae, Primulaceae) kiterjed, a vízi növé nyektôl 
kezdve egészen a faiskolai, vala mint növényházi 
dísznövényekre (Van Deventer 2009, Zimmermann 
2004, Clark 2000, MacLeod 1996). A leggya
koribb tápnövényei között szerepelnek a krizan
tém (Chrysanthemum x grandiflorum), a karácso
nyi kaktusz (Schlumbergera sp.), a mikulásvirág 
(Euphorbia pulcherrima) és a ciklámen (Cyclamen 
persicum), de emellett sok más kultúrában is 
jelentôs károkat okoz világszerte (Bonsignore és 
Vacante 2010, Marek és Bártová 1998).

A nôstények párosodást követôen a tojá
sokat általában a levelek fonákjára, az érzu
gokba rakják, de található tojás a szár alsó ré
szén is, közel a talajhoz, valamint a talaj felsô 
rétegeiben (Trematerra 1990, Guda és mtsai 
1988, Bonsignore és Vacante 2010, Brambila 
és Stocks 2010, Hoffman 2010, Billen 1994).  
A tojásokból kikelt növényi részekkel táplálkozó 
lárvák okozzák a kártételt (Brambila és Stocks 
2010). A pontuszi tûzmoly fejlôdésének ide
jét nagymértékben befolyásolja a hômérséklet. 
Növényházi körülmények között 8–9 nemzedék 
figyelhetô meg évente, bár a nemzedékek át
fednek (Romeijn 1996, Bonsignore és Vacante 
2010, Pijnakker 2001). 

A lárvák a párás környezetet szeretik, leg
gyakrabban az elhalt levelek és a talaj között 
árnyékos helyen húzódnak meg (Bethke és 
Vander Mey 2011). Szinte bármilyen növényi 
részen, így a gyökereken, a leveleken, a virágo
kon és a terméseken egyaránt okoznak károkat 
(Messelink és Van Wensveen 2003, Bethke és 
Vander Mey 2011, Bonsignore és Vacante 2010, 
Pijnakker 2001, Hoffman 2010). Az idôsebb 
lárvák akár egy puhább, fás szárú növény szá
rába is berághatnak (Hoffman 2010, Pijnakker 
2001, Romeijn 1996, Guda és mtsai 1988), de 
gyakran megfigyelhetô táplálkozásuk bomló 

növényi maradványokon is (Pijnakker 2001). 
Gyakran hagynak maguk után szövedéket és rá
gásnyomokat a talaj felszínén vagy a cserepek 
között (Derksen és Whilby 2011, Messelink és 
Van Wensveen 2003). A lárva kártétele a növény 
kondíciójának leromlását és hervadását ered
ményezi. Növényvédelmi szempontból a meg
rágott növényi részeken könnyen megtelepedô 
másodlagos szervezetek, például a Botrytis 
cinerea megjelenése sem elhanyagolható (Guda 
és mtsai 1988). 

A pontuszi tûzmoly ellen biológiai (Bacillus 
thuringiensis és Hypoaspis miles) és kémiai 
módszerekkel lehet védekezni. Ahhoz, hogy a 
növényvédelmi kezeléseket a megfelelô idôben 
tudjuk elvégezni, elengedhetetlen a kártevô ha
tékony csapdázása, hiszen a rajzását így tud
juk figyelemmel kísérni (Bonsignore és Vacante 
2010, Van Deventer 2009, Guda és mtsai 1988). 
A kártevô megfigyelésére Hollandiában szex
feromon csapdát fejlesztettek ki (Pénzes 2006), 
amely bár kereskedelmi forgalomban kapha
tó (Koppert, Biobest) a feromon azonosításá
ról és tesztelésérôl nem érhetô el relenváns köz
lemény. A szexferomon csalétek hatékonysá
gát azonban több irodalmi adat is alátámaszt
ja (Bonsignore és Vacante 2010, Brambila és 
Stocks 2010, Zandigiacimo és Buian 2007). Ily 
módon azonban csak a hímeket tudjuk csap
dázni, a nôstények rajzásmegfigyelése, vala
mint esetleges tömegcsapdázása nem lehet
séges. A nôstények vonzásában elsôsorban 
a tápnövényekbôl származó illatanyagoknak 
(kairo monoknak) van a legfontosabb szere
pe a rovarok gazdanövény és a megfelelô to
jásrakási hely kiválasztásában (Hildebrand és 
Shepherd 1997, Bernays és Chapman 1994). 

Jelen munkánk során feltérképeztük a kár
tevô tápnövény preferenciáját laboratóriumi kö
rülmények között, valamint a kísérletben hasz
nált növények illatanyagainak tesztelését végez
tük el mindkét nem esetén elektroantennográffal, 
amellyel az érzô idegsejtek illatanyagokra adott 
összesített válaszát mértük. 

Végsô célunk egy olyan rovarcsapda kifej
lesztése, amely képes a nôstényeket és a híme
ket is csapdába csalogatni monitorozás és tö
megcsapdázás céljából. 
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Anyag és módszer

A laboratóriumi megfigyelés elôfeltétele 
egy tenyészet létrehozása volt, amely indí
tásához fejlett lárvákat gyûjtöttünk be ciklá
men és karácsonyi kaktusz növényekrôl egy 
szigetszentmiklósi növényházból. A tenyésze
tet klímakamrában (SANYO MLR – 352H) 
tartottuk, így a lárvák fejlôdéséhez megfelelô 
hômérsékletet, páratartalmat és a megvilágítást 
(23 °C, 70% páratartalom, 2000 lux, 16L:8D) is 
biztosítottuk. A lárvákat mesterséges táptalajon 
neveltük (Nagy 1970). A bábokat nemek szerint 
szétválasztottuk, így biztosítottuk a vizsgála
tokhoz a szûz, ismert korú egyedeket.  

Vizsgálatainkat két részre bontottuk. Az el
sô részben a nôstények tápnövény preferenciá
ját két növényes választási teszttel mértük fel, an
nak érdekében, hogy megtaláljuk a párosodott 
nôstények által tojásrakás céljából leginkább ked
velt növényt. A második részben elektrofiziológiai 
módszerrel vizsgáltuk a tápnövények által kibo
csátott illatanyagok közül, melyekre válaszol leg
inkább a nôstények és a hímek csápja. 

A tápnövény preferencia megfigyelése
ket egy állandó hômérsékletû (25 ºC) és pára
tartalmú (60%), 16 óra fotofázisú és 8 óra 
szkotofázisú megfigyelõ szobában állítottuk be, 
ahol a levegô megfelelô áramlását légkondicio
náló biztosította. A vizsgálat elvégzésére egy 18 
cm hosszú, 10,5 cm átmérôjû, átlátszó mûanyag 
hengert használtunk, amelynek két végét fekete 
hálóval fedtük le, amelyeket gumiszalaggal rög
zítettünk. A mûanyag hengerekbe frissen kelt 
imágókat, egy szûz nôstényt és egy szûz hímet 
tettünk. Az így elôkészített hengereket 2 növény 
közé helyeztük, egyenlô távolságra. A levelek 
nem értek a hálóhoz, így egyrészt a nôstény csak 
a hengerbe tudott tojást rakni, másrészt a taktilis 
ingert kizártuk. A tojásokat 24 óránként számol
tuk meg, a reggeli órákban. Egyegy megfigye
lés az imágók pusztulásáig tartott, ezt tekintet
tük egy periódusnak. A hengert három egyenlô 
részre (3x6 cm) osztottuk, a középsô 6 cmre 
tett tojásokat semleges preferenciának tekintet
tük. Olyan kísérletet is beállítottunk, amelyben 
a hengernek csak az egyik oldalán volt növény, 
a másik oldalán nem. Minden esetben a henger 

két oldala között naponként vándoroltattuk a 
növényeket. Kontrollként növény nélküli meg
figyeléseket is végeztünk. A vizsgált növények: 
Cyclamen persicum, Euphorbia pulcherrima, 
Schlumbergera truncata, Chrysanthemum x 
grandiflorum és Ocimum basilicum voltak. 
A kísérlet során a nôstények több napon át rak
tak tojást a hengerbe, minden periódusra napi 
átlagot számoltunk és az így kapott tojásszámot 
egy ismétlésnek vettük. A vizsgálat eredménye
it a Microsoft Office 2010 Excel segítségével, 
Marascuillo eljárással (Marascuillo és Serlin 
1988) hasonlítottuk össze.  

Az illatanyaggyûjtést szintén a szigetszent
miklósi növényházban végeztük a tápnövény 
preferencia vizsgálatban használt növényekrôl 
(kivéve az Euphorbia pulcherrima) és külön a 
földkeverékrôl (ültetôközeg). A tápnövények 
zöld leveles részeire kereskedelemben kapha
tó sütôzsákot (AluFix Ungarn Ipari Kft.) húz
tunk, majd a növények által légtérbe kibocsátott 
illatanyagokat 30 mg SuperQ (AlltechTM) ab
szorbenssel kötöttük meg aktív légáram segítsé
gével, amelyet egy pumpa (THOMAS Elektro 
Schwerin GmbH, model: G 12/02 EB) bizto
sított. A sütôzsákba aktív szénen szûrt levegô 
áramlott be, annak érdekében, hogy kívülrôl 
semmiféle külsô illatanyag ne jusson a rend
szerbe. A légáramlás sebessége 0,8 l/perc 
volt, a gyûjtést 4 órán keresztül végeztük.  
Az abszor bens által összegyûjtött illatanyago
kat nhexánnal eluáltuk. Az így elkészített kivo
natot –40 °Con tároltuk. 

Az elektroantennográfiás mérésekhez 
(EAG) nem párosodott nôstények és hímek izo
lált csápját használtuk fel. Az alapi és a csáp vé
gét is két ringer oldattal (Ephrussi és Beadle 
1936) töltött üvegkapilláris közé fogtuk be.  
Az üvegkapillárisok másik vége ezüstelektród
dal állt kapcsolatban, ami továbbította az inge
rületet az erôsítô felé. A csáp felpreparálá
sát és rögzítését mikromanipulátorok segítsé
gével végeztük (Ockenfels Syntech GmbH). 
Az erôsítôbôl érkezô jelet digitális konvertá
lás után számítógép rögzítette. A csápot a mé
rés során folyamatosan nedvesített légáram
ba (1 l/perc) helyeztük, majd a különbözô illat
anyagokat ebbe a légáramba juttattuk be egy 20 
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cm hosszú, belülrôl teflonnal bélelt fémcsövön 
keresztül. A csô vége 5 mmre volt a csáptól.  
A csáp ingerléséhez a tápnövényekbôl származó 
illatanyagok kivonataiból és a szintetikus illat
anyagokból 10 μlnyi mennyiséget mértünk rá a  
13 mm átmérôjû szûrôpapír korongra (Carl Roth 
GmbH), amelyet Pasteur pipettába helyeztünk 
(stimulus). A szintetikus illatanyagok koncent
rációja ismert, a kivonatok koncentrációja azon
ban ismeretlen volt. A Pasteurpipettából az il
latanyagokat egy egyedi gyártmányú stimulus 
vezérlôvel (Kávas Ipari Kft.) juttattuk be a 
nedvesített légáramba, 0,6 l/perc sebességgel.  
Az ingerlés idôtartama 500 ms volt.

A vizsgálatokhoz a tápnövényekbôl szárma
zó illatanyag kivonatok mellett pozitív kontroll
ként általános növényi illatanyagokat is hasz
náltunk: szintetikus cisz3hexén1ol vegyüle
tet (CAS: 928961, SigmaAldrich 98% tisz
taság) és fenilacetaldehidet (CAS: 122781, 
SigmaAldrich 95% tisztaság) 3 különbözô dó
zisban (10 ng, 100 ng és 1000 ng). A cisz3
hexén1ol egy olyan zöld növényi illatanyag, 
amely a rovarok számára fontos információkat 
közöl a növény állapotáról (Wei és Kang 2011). 
A fenilacetaldehid szintén egy általánosságban 
elôforduló virágillatanyag, amelyre a rovarok 
nagy része válaszol (Cantelo és Jacobson 1979, 
Creighton és mtsai 1973, Tóth és mtsai 2010).  
A mérések során negatív kontrollként az oldószert 
önmagában (nhexán, Merck), föld keve rékbôl 
gyûjtött illatanyagokat és üres Pasteur pipet
tát használtunk. A stimulusokkal 
váltakozó sorrendben ingerel
tük a csápot 20 másodpercenként. 
Egy állat izolált csápján 3szor 
teszteltünk minden illatanyagot.  
A 3 mérés amplitúdójának átla
gát vettük egy ismétlésnek. Hat hí
men és hat nôstényen végeztük el 
a méréseket. Az egymással szo
ros korrelációban álló illatanya
gok és a nemek hatásának ösz
szehasonlítására többváltozós va
rianciaanalízis (MANOVA) mo
dellt használtunk blokkos elrende
zésben, ahol a változókat a ható
anyagok, a rögzített faktor hatását 

a nemek, a blokkokat a 3 mérési idôpont képezték.  
A MANOVA szignifikáns eredménye esetén a 
faktorhatást az egyes hatóanyagokra külön is 
megvizsgáltuk. A hibatagok normalitását a fer
deség és csúcsosság egynél kisebb abszo lút értéke 
alapján elfogadtuk (Tabachnick és Fidell 2013).  
A szóráshomogenitást vál   tozónként Leveneteszt
tel el len  ôriztük. A hatóanyagok pá ron kénti össze
hasonlítását két nemre együtt és különkülön is el
vé geztük Bonferroniteszttel (a szó rás ho mo genitás 
enyhe sérülése miatt p<0,01re vonatkozóan).

Eredmények

A megfigyelésünk elsô részében a tápnö
vény preferencia vizsgálat során megállapí
tottuk, hogy a kontrollként beállított, növény 
nélküli hengerekbe a nôstények raktak to
jást, azonban a 3 sáv között nem volt szigni
fikáns különbség. Abban az esetben, amikor a 
henger egyik oldalán volt csak növény, a to
jásokat a növények közelében találtuk, kivé
ve a bazsalikom esetén, ahol a növény hatá
sa indifferensnek bizonyult. A kétoldali vá
lasztásos tesztekben a vizsgált növények kö
zül a Chrysanthemum x grandiflorumot pre
ferálták a nôstények a legtöbb esetben szem
ben a többi növénnyel. A Cyclamen persicum 
oldalára szignifikánsan több tojást raktak, mint 
az Euphorbia pulcherrima közelébe, azon
ban a Schlumbergera truncataval való ösz
szevetésekor az esetek többségében nem volt 

2. ábra. A nôstények tápnövény preferenciája két növényes választási 
teszt alapján 
*szignifikáns különbség (p<0,05)



NÖVÉNYVÉDELEM 50 (8), 2014 361

szignifikáns különbség, kivéve 
egykét alkalommal, amikor a 
Cyclamen persicum fajt preferál
ták. Az Euphorbia pulcherrima 
és Schlumbergera truncata kö
zött homogén preferencia áll 
fenn. Az Ocimum basilicum pá
rosításokban az eredmények 
nem ennyire egyértelmûek. 
A Cyclamen persicum, va
lamint a Chrysanthemum x 
grandiflorum esetén nem mu
tatható ki különbség a növé
nyek vonzerejében, azonban a 
Schlumbergera truncata oldalát 
jobban preferálták a nôstények  
(2. ábra).

A vizsgálat második részében, 
az elektro anten nog ráfiás méré
sek eredményei alapján a csápvá
lasz tekintetében a nemek között 
nincs különbség.  A nôstényeknél 
(3. ábra) az oldószeres kontroll
hoz (nhexán) képest szignifi
káns különbséget találtunk a 
fenilacetaldehid (100 ng és 1000 
ng), a Schlumbergera truncata, 
a Cyclamen persicum, Ocimum 
basilicum, Chrysanthemum x 
grandiflorum és a földkeverék il
latanyagai esetében. Az Ocimum 
basilicum és a Chrysanthemum 
x grandiflorum növényeknél a 
csápválaszok jelentôsen nagyob
bak voltak a többi illatanyagra 
adott válasznál. A többi stimulus 
közül (fenilacetaldehid 10 ng, 
cisz3hexén1ol 10 ng, 100 ng, 1000 ng) egyik 
sem adott az oldószeres kontrollnál statisztikai
lag is igazolhatóan nagyobb csápválaszt.

A hímeknél (4. ábra) a nhexánnal szem
ben szignifikáns különbséget találtunk a 
fenilacetaldehid (10 ng, 100 ng, 1000 ng), 
Schlumbergera truncata, Cyclamen persicum, 
Ocimum basi licum, Chrysanthemum x grandi
florum és a földkeverék esetében. Az Ocimum 
basilicum és a Chrysanthemum x grandiflorum 
illatanyagokra adott válaszok a nôstényekhez 

hasonlóan kiugróan magasak, más stimulusok 
esetén (cisz3hexén1ol 10 ng, 100 ng, 1000 ng) 
azonban szintén nem mutatható ki szignifikáns 
különbség.

Megvitatás

A tápnövény preferencia két választá
sos tesztjei során egyértelmûen bebizonyoso
dott, hogy a nôstények egy növény kivételé
vel (Ocimum basilicum) azt az oldalt részesítik 

3. ábra. A nôstények által adott csápválaszok a különbözô 
illatanyagokra és kivonatokra
A betûk a szignifikáns különbséget jelölik (p<0,01)

4. ábra. A hímek által adott csápválaszok a különbözô illatanyagokra 
és kivonatokra
A betûk a szignifikáns különbséget jelölik (p<0,01)
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elônyben tojásrakás céljából, ahol a növény 
van. Ez az eredmény egyértelmûen alátámasztja 
a kairomonok által közvetített választást, azaz 
a nôstény a tápnövények által kibocsátott illat
anyagokat részesíti elônyben, és ezt tartja fon
tosnak a tojásrakási hely kiválasztása során. 

A páronkénti összehasonlításban megállapí
tottuk, hogy a Chrysanthemum x grandiflorum 
volt a legvonzóbb tápnövény a növények rang
sorában, azonban minden vizsgált növény kö
zelében találtunk tojást, ahogy ez az irodal
mi adatok alapján elvárható volt tekintettel a 
faj polifág életmódjára (Bonsignore és Vacante 
2010, Marek és Bártová 1998). Az Ocimum 
basilicum a tápnövény preferencia rangsorba 
nehezen illeszthetô, viselkedésszabályozó hatá
sa ezidáig tisztázatlan. 

A vizsgálatsorozat második részében, ahol 
periférikus elektofiziológiai módszerrel (EAG) 
vizsgáltuk a nôstények és a hímek csápjának vá
laszát a különbözô növényekbôl származó illat
anyagokra, megállapítottuk, hogy mindkét nem 
egyedei felfogják a tápnövények illatanyagait, 
és a legerôsebb választ az Ocimum basilicum
ra adták. Érdekes módon a tojásrakási megfi
gyelés során a legkedveltebb Chrysanthemum x 
grandiflorum itt a második helyen áll. Ez több 
dologra is enged következtetni. Egyrészt mind
két nem kedvelheti mindkét növényt, ez azon
ban ellentmond a nôstények tojásrakási vi
selkedése során tapasztaltakkal. Másrészt az 
Ocimum basilicum illata taszító hatással lehet 
mindkét nemre. Ez az elektrofiziológiai vizsgá
latokból nem derülhet ki, mivel itt csak perife
rikus választ vizsgálunk, ezért a csápválasz je
lenthet vonzó és taszító hatást egyaránt. A vi
selkedési vizsgálatok eredménye alapján a ba
zsalikom nem mutat egyértelmûen vonzó ha
tást a nôstényekre, viszont a Chrysanthemum 
x grandiflorum igen, ezért arra következte
tünk, hogy mind viselkedésileg, mind fizioló
giailag a Chrysanthemum x grandiflorum a leg
vonzóbb tápnövény, amelynek kivonata mind  
a nôstényekre, mind a hímekre vonzó hatású 
komponenseket tartalmazhat.  

Az általános növényi illatanyagok kö
zül a cisz3hexén1ol esetében a csápvála
szok az oldószeres kontrollra adott válaszoktól 

nem tértek el, vagyis ez a vegyület önmagában 
nem játszik szerepet a tápnövények kiválasz
tá sában. A másik jól ismert virágillatanyag a 
fenilacetaldehid volt, melyre a lepkék rendjé
ben számos faj válaszol és mind a hímek, mind 
a nôstények csalogatására is alkalmas (Cantelo 
és Jacobson 1979, Creighton és mtsai 1973, 
Tóth és mtsai 2010). A fenilacetaldehid egyes 
dózisaira adott válasz arra enged következtetni, 
hogy a pontuszi tûzmoly érzékeli ezt a szinte
tikus illatanyagot és talán a jövôben ez lesz az 
egyik kulcsfontosságú komponens a nôstények 
és hímek csalogatásához. 

Az elektroantennográfiás vizsgálataink ered
ményeiben jól látható, hogy az egyes illatanya
gokra adott válaszok intenzitása mindkét ivar 
esetében nagyon hasonló volt. Ennek hátteré
ben valószínûleg az állhat, hogy az illatanyagok 
nem csak a nôstény tápnövény és tojásrakási 
hely választásában játszanak szerepet, hanem a 
hímek párválasztásában is. A hímek a párkere
sés során a nôstény szexferomonján kívül a po
tenciális tápnövények illatanyagait is felfogják, 
hiszen a pár megtalálásának valószínûsége a 
megfelelô tápnövény közelében jóval nagyobb 
(Trona és mtsai 2010, 2013).

Eredményeink alapján további részletes fizi
ológiai és viselkedési vizsgálatokra van szükség 
azon illatkomponensek meghatározására, ame
lyek fontos szerepet játszanak a nôstények és a 
hímek tápnövényre való repülése és a tojásra
kási hely kiválasztása során. Eddig elsôsorban a 
bogarak esetében sikerült kairomonokat azono
sítani (Van Tol és mtsai 2012). A lepkék közül 
az almamoly (Cydia pomonella) esetében sike
rült körtébôl olyan illatanyagot kivonni, amely 
ÉszakAmerikában monitorozási célra felhasz
nálható (Knight és mtsai 2011). Az illatanyag
gal Magyarországon is végeztek megfigyelése
ket (Hári és mtsai 2011). Tóth és munkatársainak 
(2010) sikerült hazánkban bagolylepkék hímje
it és nôstényeit kairomonnal csalétkezett csapdá
ba csalogatni. Munkánk folytatásaként célunk a 
Chrysanthemum x grandiflorum viselkedést sza
bályozó illatanyag komponenseinek azonosítása, 
majd  egy kairomonok által vezérelt rovarcsap
da kifejlesztése és gyakorlati alkalmazása moni
torozásra és tömegcsapdázásra. 
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BEHAVIORAL AND PHYSIOLOGICAL STUDY ON THE EUROPEAN PEPPER MOTH 
(DupOnCHEliA fOVEAliS, ZELLER) HOST PLANT SELECTION

Amelita Kovács1, I. Hunyadi1, Alexandra Fejes-Tóth2, P. Fejes-Tóth1, Katalin Hári1, Kitti Sipos2, Márta Ladányi1, 
Zs. Kárpáti2 and B. Pénzes1

1Department of Entomology, Corvinus University of Budapest, H1118  Ménesi út 44.
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The appearance of the European pepper moth (Duponchelia fovealis) increased the number of 
pest insects in the Hungarian greenhouses. The host plant preference of this polyphagous species 
is incompletely known. Our aim was to reveal the preferred host plants and their volatiles as well 
as to develop a kairomone based insect trap for monitoring and mass trapping against this pest. 
Based on the previous observations we used the following plants: Cyclamen persicum, Euphorbia 
pulcherrima, Schlumbergera truncata, Chrysanthemum x grandiflorum and Ocimum basilicum 
to test the egg laying behavior of the species. We also obtained electroantennographic (EAG) 
measurements to test the volatile bouquets of the above mentioned host plants using female and 
male antennae. Based on the results of the egg laying behavior and the EAG measurements, the 
Chrysanthemum x grandiflorum is the most preferred host plant of this species.

Keywords: Cyclamen persicum, Chrysanthemum x grandiflorum, Duponchelia fovealis, EAG, 
egg laying behavioral test, Euphorbia pulcherrima, host plant preference, Ocimum basilicum, 
Schlumbergera truncata
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