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Csapdázási lehetőségek
SOK KÁRTEVŐT VEGYSZEREK HASZNÁLATA NÉLKÜL IS TÁVOL TUDUNK TARTANI, 
ILLETVE EGYEDSZÁMUKAT JELENTŐSEN CSÖKKENTENI. EHHEZ SZÍNCSAPDÁKAT, 
FEROMONCSAPDÁKAT, VÉDŐHÁLÓT, HULLÁMPAPÍR-ÖVEKET HASZNÁLHATUNK. 
AZ ALÁBBIAKBAN A SZÍN- ÉS A FEROMONCSAPDÁKAT ISMERTETJÜK.

A csapdázás biotechnikai eljárás, amelynek 
során a kártevők természetes reakcióit 

használhatjuk ki a védekezéshez.
Néhány rovarfajt bizonyos színek vonza-

nak, illetve a rovarok egy része egymást és a 
tápnövényeiket is a különböző illatanyagok 
alapján találja meg. Sárga ragadós lapok-
kal csapdázható pl. a cseresznyelégy és a 
legtöbb levéltetűfaj, illetve a sárga ragacsos 
lappal is kiegészített almaborecet-csapdával  
(a képen) a pettyesszárnyú muslica. A kalifor-
niai pajzstetű hímjei viszont a fehér színű la-
pocskákat részesítik előnyben. Az élénk kék 
szín a nyugati virágtripszet vonzza.

A lepkekártevők hímjeinek rajzását a gyü-
mölcsöskertekben leghatásosabban szexfero-
mon-csapdákkal kísérhetjük figyelemmel, és a 
fogási eredmények alapján megállapíthatjuk 
a hernyók elleni védekezések időpontját. A 
legfontosabb lepkekártevők előrejelzésére je-
lenleg többféle feromoncsapda van forgalom-
ban. A csapdákat a gyártók által megadott 
információ figyelembe vételével kell összesze-
relni és felhasználni. Általános tudnivalóként 
elmondható, hogy a csapdát a gyümölcsfák 
kb. 150-180 cm-es magasságában, a koro-
na külső, de szélvédett és lehetőleg árnyéko-
sabb részén helyezzük el. A csapda kapszu-
lája tartalmazza azt a szintetikusan előállított 
szexferomont, ami az adott lepkefaj hímjeit 
csalogatja, és azok odarepülve beleragad-
nak a ragasztóanyaggal bekent csapdaaljba. 
Előnyös tulajdonságuk, hogy fajspecifikusak, 
megbízhatóan jelzik az adott kártevőfaj egyes 

nemzedékeinek rajzásmenetét, valamint segít-
séget nyújtanak a védekezési időpontok he-
lyes megválasztásában, és nem utolsósorban 
a rajzó hím lepkék egy részét is befogják.

A sodrómolyok és az almafaszitkár hím-
jei almacefrével működő illatcsapdával is 
megfigyelhetők, ill. befoghatók. A ribiszke-
szitkár pedig szexferomon-csapdán kívül a 
ribiszkecefrére is repül.

A csapdákat az almamoly, a különböző 
sodrómolyok (almailonca, kis- és nagy rügy-
sodrómoly) és az almafaszitkár esetében 
már a sziromhullás időszakában érdemes 
kirakni a gyümölcsfákra.
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Veszélyes hamisítás
Az Európai Unióban a növényvédő-
szer-forgalom 14 százalékát teszik ki a 
hamis készítmények, évente 1,3 milliárd 
eurós bevételkiesést okozva a gyártóknak. 
Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hiva-
talának legfrissebb jelentéséből kiderül, 
hogy Magyarországon ez az arány 17 
százalék, amivel Görögország (19%), 
Olaszország, Csehország és Spanyolor-
szág (18%) után következünk a veszélyez-
tetettségi sorban. A hazai bevételkiesést 7 
milliárd forintra becsüli a hivatal. Mindez 
károsan befolyásolja az iparágban fog-
lalkoztatottak számát is, de a veszély a 
felhasználókra és a fogyasztókra nézve a 
legnagyobb. 

A hamisított készítmények hatékony-
sága nem megfelelő, ráadásul olyan 
veszélyes és toxikus szennyeződéseket 
tartalmazhatnak, amelyek rákkeltők vagy 

károsítják az ivarsejteket. Mérgezés esetén 
pedig nem ismert a készítmény ellenszere. 
A betakarított terményben ismeretlen szer-
maradékok és bomlástermékek lehetnek, 
amelyek közvetlenül veszélyeztetik a fo-
gyasztók egészségét, illetve bejuthatnak a 
talajvízbe és az állóvizekbe.  

A növényvédő szerek hamisítása rég-
óta a szervezett bűnözés része, visszaszo-
rításához az EU és a tagállami hatóságok 
határozott fellépése mellett a termesztők 
hozzáállásán is változtatni kell. A hamisí-
tott termékek használata során előforduló 
károkért a hamis szerek forgalmazói és a 
nem kellően körültekintő felhasználók egy-
aránt felelőssé tehetők. A gyártók egyértel-
mű jelzésekkel látják el a termékeiket, így 
könnyítik meg az azonosításukat. 

Minden termesztő érdeke, hogy valódi, 
hatékony, ismert összetevőjű növényvédő 
szert használjon.

H. Cs.
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