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RUNNER – új védekezési technológia
a gyapjaspille ellen
A környezetbarát, nem idegrendszer-célirányos rovarölõ szerek között megkülönböztetünk kitinszintézis-gátló, juvenil
hormon analóg, valamint ekdizonanalóg, vagy MAC (Moulting Accelerating
Compound = vedlést gyorsító vegyület)
szereket, mely utóbbiak körébe tartozik a
metoxifenozid hatóanyagú RUNNER is.
A juvenil hormon és kitinszintézis gátlók alkalmazásakor a lárvák a biológiailag
eljövendõ vedlési folyamat, új kitinváz, új
kutikula képzõdéséig, akár 5-7 napig
még folyamatosan táplálkoznak – károsítanak –, ami különösen a gyapjaslepke
esetében a tarrágás veszélyét hordozza
magában. Az ekdiszteroidokat alkalmazva, a permetezést követõ néhány órán
belül leáll a lárvák táplálkozása – a károsítás –, és beindul a vedlési folyamat.
Természetes körülmények között a
vedlés folyamata a következõ fázisokból áll (1. ábra):
1. A két vedlés közötti idõszakban
folyamatos a táplálkozás.
2. Amikor a genetikai szabályozás
szerint elérkezik a vedlés idõpontja, az
elsõ fázis a lárva elõtori mirigye által
többnyire koleszterinbõl termelt ekdizon hormon koncentrációjának növekedése, és ennek következtében a táplálkozás azonnali beszüntetése.
3. Ezt követõen elkezdõdik az új kutikula szintézise.
4. A fejtok felrepedésével egyidejûleg a régi kutikula elválik az epidermisztõl (apolízis).
5. A vedlési folyadék megjelenése,
folyamatos kutikula szintézis.
6. A régi (epi- és exo-) kutikula levá-

lása (ekdízis), az ekdizon hormon folyamatos lebomlása.
7. Az új kutikula megszilárdulása
(szklerotizáció/melanizáció).
8. A táplálkozás folytatása.
A vedlés folyamata tehát az ekdizon
hormon koncentrációjának drasztikus
növekedésével (és a táplálkozás leállásával) indul. A Runner ezt a vedlést irányító ekdizon hormont mímeli. Az
ekdizon-analóg vegyület a lárva ekdizon receptor fehérjéjéhez kötõdik, elindítja a vedlési anyag termelését és egyidejûleg a táplálkozás azonnali beszüntetését. A fejtok felrepedését követõen
a Runner által beindított folyamatban
nem képzõdik vedlési folyadék, ez tenné lehetõvé a régi lárvabõrbõl való „ki-
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az állami erdõk is hozzájuthassanak uniós támogatáshoz. Hazánkban
az erdõk 60 százaléka köztulajdonban van, ezért alapvetõ magyar
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csúszást”, a régi lárvabõr rászárad az újra. Az új kutikula, melynek szerves részét képezi a a hernyó rágószerve is,
nem szilárdul meg (szklerotizáció!), és a
lárva kiszárad és éhen pusztul.
A Runner (metoxifenozid) táplálkozás útján jut be a kártevõ szervezetébe,
másodlagosan kontakt hatása is van, a
tojásrakást gátolja. Messzemenõen szelektív a beporzást végzõ rovarokra (méhekre), a ragadozó atkákra, a hasznos
parazitákra és egyéb hasznos élõ szervezetekre. A Runner hatása gyors: 1-2
nap, tartamhatása hosszú: 14-21 nap.
Engedély: erdészet (gyapjaslepke,
Lepidoptera), közterület (Lepidoptera),
szõlõ, alma (Lepidoptera kártevõk –
lepkék, molyok).
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