
A dohánytripsz (Thrips tabaci) 2015 évi rajzásdinamikájának vizsgálata színcsapdákkal 

 

Az ULT Magyarország Zrt. megbízása alapján 2015 évben hét helyszín 

dohányültetvényein, Kunadacson, Pócspetrin, Hajdúhadházán, Apagyon, Ófehértón, 

Debrecenben és Encsencsen folytak kihelyezett sárga színcsapdák segítségével való vizsgálatok 

annak megállapítására, hogy a paradicsom bronzfoltosság (TSWV) vírus átviteléért felelős 

dohánytripsz mely időpontokban és milyen egyedszámmal telepedik be a dohányültetvényekbe. 

A vizsgálatok elsődleges célja a védekezések megfelelő időzítése. Mintavételi helyenként 3-3 

csapda került kihelyezésre. 2015. április 14-től július 28-ig, 15 héten keresztül, heti 

gyakorisággal, összesen 315 színcsapda fogási eredményeinek vizsgálata történt. A 

színcsapdákat az ULT munkatársai hetenként cserélték, azokat azonnal továbbították az első 

hetekben a MTA Növényvédelmi Kutatóintézetébe, a későbbiekben pedig a NÉBIH NTAI 

Növény-egészségügyi-, és Molekuláris Biológiai Laboratóriumába, ahol a csapdák által fogott 

dohánytripszek számát LEICA preparáló mikroszkóppal végzett vizsgálat alapján állapítottuk 

meg. Az adatokat e-mail-en azonnal közöltük. 

 

Eredmények és megvitatásuk 

 

2015-ben az értékelést a hét helyről küldött 315 csapda által fogott 9906 dohánytripsz 

egyede alapján végeztük. Az előző évek fogási adataihoz viszonyítva ebben az évben volt a 

vizsgálati ültetvényekben a legmagasabb a betelepedő dohánytripszek egyedszáma. Ez a 

tendencia összefüggésbe hozható a vegetáció alatt tapasztalt szokatlanul aszályos száraz meleg 

nyári időszakkal. A meteorológiai adatok alapján a 2015-ös év nyári időszaka az előző öt évhez 

képest csapadékban a legszegényebb, és a legmagasabb átlaghőmérséklettel bíró periódus volt. 

Így elméletileg erősen megnövekedhetett a kockázata annak, hogy a betelepedés után az 

állományokban felszaporodó dohánytripsz populáció a közvetlen (szívogatás) és a közvetett 

(vírusátvitel) kártételével, a dohány minőségi és mennyiségi romlását eredményezheti. A 

különböző helyszínek összesített fogási adatait az 1. táblázat tartalmazza. A kihelyezett 

csapdák adatai alapján 2015-ben a Kunadacsi dohányültetvénybe telepedett be a dohánytripsz 

a legnagyobb számban.  

Az 1. ábra adatai alapján látható, hogy a vizsgált ültetvényekbe a dohánytripsz rajzása 

és betelepedése a vizsgálati időszak alatt egyöntetűen zajlott. Apagyon, Ófehértón és 

Encsencsen a csapdák már a kihelyezést (április 14.) követően megfogták az első berepülő 

példányokat. Valószínűleg a palántázási időszak alatt történt védekezési beavatkozásoknak és 



a csapadéknak köszönhetően június elejéig meglehetősen alacsony egyedszámban fogták a 

csapdák a dohánytripszet a vizsgált helyszíneken. 

 

1. táblázat: A vizsgálati helyszíneken kihelyezett színcsapdák  

fogási eredményei 

Helyszín Dohánytripsz 

összegyedszám 

2015 

Kunadacs 3169 

Pócspetri 1313 

Hajdúhadház 1040 

Apagy 592 

Ófehértó 1114 

Debrecen 1491 

Encsencs 1187 

Összesített fogási adat 9906 

 

 

 

1. ábra. A Thrips tabaci rajzásdinamikája a mintavételi helyeken kihelyezett sárga színcsapdák fogási 

eredményei alapján (2015) 

 

 



Június elejétől a hó közepéig ugrásszerűen megnövekedett a berepülő egyedek száma, 

részben a csapadékban viszonylag szegény, részben pedig a meglehetősen magas hőmérséklet 

miatt. Ebben a hónapban a legtöbb egyedet június 16-án, a Debreceni ültetvényben fogták a 

csapdák, összesen 554 példányt. A június közepén végzett vegyszeres beavatkozásoknak 

köszönhetően június végéig visszaesett a csapdák által fogott tripszek száma, majd ezután július 

közepéig, elsősorban a Kunadacsi ültetvényben, a betelepedők száma rohamosan növekedett. 

Az egyedszámcsúcs július 7-én következett be, a fogási eredmények alapján összesen 1033 volt 

a Kunadacsi csapdákon számolt dohánytripsz száma. A többi vizsgált ültetvényben nem volt 

kiugróan magas ez alatt az időszak alatt az egyedszám növekedés.  Azonban a július közepén 

ismételten elvégzett beavatkozások sikeresen lecsökkentették az állományok tripsznépességét. 

Az 1. ábrán látható, hogy a dohánytripsz egyedszáma július végétől ismét emelkedésnek indult 

a vizsgálati helyeken, de a dohánylevelek betakarítása miatt ezek az egyedek várhatóan 

folyamatosan további tápnövényekre fognak áttelepedni. 

Fontos megjegyezni, hogy a berepülő egyedek egyfelől mindenképpen okozhatnak az 

ültetvényekben populáció felszaporodást, ezáltal várható közvetlen és közvetett kártételt. 

Azonban másfelől több tripszfaj, így a dohánytripsz rajzására, migrációjára jellemző, hogy 

csapadékos időszakban búvóhelyet keresnek, ezért a talajfelszíntől mért kb. egy-két méteres 

magasságban az esős időszakot közvetlenül megelőző időszakban, nagyobb számban, 

erőteljesebben mehet végbe a rajzás. Ebből adódóan nem minden betelepülő egyed válik valós 

kártevővé az adott ültetvényen belül, ott nem szaporodik, hanem később tovább migrál, másik 

tápnövény után kutatva. A dohánytripsz egy erősen polifág, azaz sok tápnövénnyel rendelkező 

faj. A környező gyomnövények, egyéb tápnövények, illetve a dohányültetvények közötti 

migráció a teljes vegetáció idején folyamatos, így a faj időnként rendkívül nagy egyedszámmal 

rajzik.   

A fentiek értelmében tehát megállapítható, hogy a csapdák fogási eredménye alapján 

mért megnövekedett egyedszám nem feltétlenül jár együtt az ültetvényekben a károsítás 

mértékének növekedésével. Erre mutathat az a tény is, hogy noha a kihelyezett csapdák adatai 

alapján, Apagyon volt a legalacsonyabb a dohánytripsz egyedszáma (1. táblázat), a 2015. 

szeptember 1-én végzett vizuális vizsgálatok szerint ezen a dohányültetvényen 

hozzávetőlegesen 50%-os volt a leveleken a tripsz szívogatásából eredő közvetlen kártétel. 

 

 

 

 



További tervezett vizsgálatok 

Annak megállapítására, hogy a csapdák által fogott egyedek száma és az ültetvények 

károsításának mértéke között milyen az összefüggés, 2015. július végétől szeptember 1-ig 

kéthetente, egyelőre előkészítő jelleggel, a dohánylevelek „kopogtatásos” módszerével 

gyűjtöttük be a növényzeten található tripszek fejlődési alakjait (imágó, lárva). A módszer 

lényege, hogy minden mintavételi helyszínen törési övezetenként 10-10 dohány tőkéről 1-1 

levelet mintázunk oly módon, hogy fehér lap felett rázzuk a random módon választott leveleket. 

A fehér lapokra esett tripszeket alkoholba mártott vékony ecset segítségével 70%-os alkoholt 

tartalmazó fiolákba gyűjtöttük. Az idei év eredményei csupán tájékoztató jellegűek, de 

elöljáróban azt állapítottuk meg, hogy kopogtatással, közvetlenül a levelekről nyert 

dohánytripszek száma minden vizsgált ültetvényben elenyésző volt a színcsapdák által fogott 

egyedszámhoz képest. Azonban statisztikailag is alátámasztható eredményt a kopogtatásos 

módszer legalább három egymást követő év vegetációs periódusa alatt végzett, a színcsapdák 

vizsgálatával párhuzamosan történő, kéthetente végzett levélvizsgálattal nyerhetünk. 

2015 évben a mintavételi helyeken kihelyezett színcsapdák elenyésző számban fogtak 

egyéb tripsz fajokat. Összességében 5-6 egyéb faj fordult elő a csapdákon viszonylag alacsony 

egyedszámmal. Azonban az elkövetkező években érdemes foglalkozni a szívogatásukkal a 

dohánylevelek további minőségi romlásához hozzájáruló egyéb tripsz fajokkal is. Ezek 

jelenlétére és kártételi kockázatára szintén a kopogtatásos módszer fog fényt deríteni.  

2015 évben az Encsencsi dohányültetvényben, a teljes vegetációs időszak alatt, a többi 

vizsgálati helyhez képest, nagy egyedszámmal telepedtek be a dohánytripsz lárvával is 

táplálkozó ragadozó tripszek (Aeolothrips intermedius) az ültetvénybe. Ez a faj elsősorban a 

környező gyomnövényzetről, vagy egyéb gazdanövényről telepedhetett be a vizsgálati 

helyszínre. Az elkövetkező években javasolt a mintavételi helyeken a ragadozó tripsz 

egyedszám-változásának nyomon követése a színcsapdákkal és a kopogtatásos módszerrel 

egyaránt. Érdemes megvizsgálni azt is, hogy milyen tényezők segíthetik elő ennek a hasznos 

fajnak a felszaporodását a dohányültetvényekben.  

 
Budapest, 2015. szeptember 6. 
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