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                            ULT Magyarország ZULT Magyarország ZULT Magyarország ZULT Magyarország Zrrrrt.t.t.t.     
 

 
 

Dohánytripsz (Thrips tabaci) megfigyelési program a 2016. 
termesztési évre. 

 

        Alap program: A berepülő egyedszám vizsgálata a csapdázott dohányültetvényekben. 

 
� Helyszínek:  

1. Kunadacs, (G. Nagy László)  
2. Pócspetri, (Petri Szövetkezet)  
3. Hajdúhadház-Bocskaikert, (Nemesné Fekete Ágnes)  
4. Debrecen-Gáspárkert, (Agroport-D Kft)  
5. Apagy, (Balogh Miklós)  
6. Encsencs, (Kóródi Sándor)  
7. Ófehértó, (Sirokkó Szövetkezet)  

 

� Csapda kódok:  
 

1. Kunadacs, (G. Nagy László) (KCS1, KCS2, KCS3) 
2. Pócspetri, (Petri Szövetkezet) (PCS1, PCS2, PCS3) 
3. Hajdúhadház-Bocskaikert, (Nemesné Fekete Ágnes) (HCS1, HCS2, HCS3) 
4. Debrecen-Gáspárkert, (Agroport-D Kft) (DCS1, DCS2, DCS3) 
5. Apagy, (Balogh Miklós) (ACS1, ACS2, ACS3) 
6. Encsencs, (Kóródi Sándor) (ECS1, ECS2, ECS3) 
7. Ófehértó, (Sirokkó Szövetkezet) (ÓCS1, ÓCS2, ÓCS3) 

 
 

� Csapdakihelyezés: 2016. április 12. (kedd), a megfigyelést végző termelők 
fóliasátrában. Csapdák áthelyezése az ültetvényekre az ültetés megkezdésének hetében 
történik.  

 
� Csapdázás vége: 2016. augusztus 23. az utolsó csapdák begyűjtése.  
 
� Csapdák cseréje: Hetente, minden kedden.  

 
� Csapdák cseréjét és beküldését végzi: A körzetben dolgozó agronómus, aki szintén 

felel a csapdák megfelelő és időbeni kihelyezéséért is.  
 

� Csapdák összegyűjtését és továbbítását végzi: Czuprák István (a munkába 
folyamatosan bekapcsolódik Kenyeres Sándor, aki a későbbiekben majd a feladatot 
átveszi a 2017 termesztési évtől) 

 
� Alkalmazott csapdatípus: Fluoreszcens, (kizárólagosan csak ez a típus).  
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� Csapdák száma: Minden helyszínen 3 db csapda/hét 
 

� Összes csapdaigény: Maximum 19 megfigyelési hetet figyelembe véve: 399 db 
 

� Csapdák csomagolása: Előre a csapda méretére vágott műanyag fólia a csapda 
mindkét oldalára, valamint a fóliára olvashatóan alkoholos filccel a csapdázás 
helyének és a kihelyezés dátumának feltüntetésével. Ezeket a Dr. Orosz Szilviával 
történt előzetes egyeztetést követően Czuprák István készíti elő, juttatja el a 
kollégákhoz és mutatja meg a csomagolás módját.  

 

� Postacím: A 2015. évi gyakorlatnak megfelelően Dr. Orosz Szilvia munkahelye 
NÉBIH Budaörs.. A borítéknak meg kell egyeznie a 2015-ben használt boríték 
nagyságával. 

 
� A csapdák vizsgálatát végzi és tájékoztatást ad a fogott egyedszámról: Dr. Orosz 

Szilvia (jelentés hetente az erre a célra összeállított excel táblázatban) 
 

� A fogott egyedszám alapján növényvédelmi szaktanácsot ad: Dr. Orosz Szilvia, 
Bujdos László és Fekete Tibor 

 
 

             Kiegészítő program-1: A berepült egyedek populációjának vizsgálata az egyes 
csapdázási helyeken kopogtatásos módszerrel 
 

� Módszer: A kijelölt csapdázási helyszíneken az első csapda kihelyezéstől számítva, 
kéthetente, a dohány növény fejlettségi állapotának megfelelően, lehetőleg két törési 
övezetből, minimum 10 levelet kopogtatva gyűjtjük össze a levél fonákról lehulló 
tripsz egyedeket. Az így fogott egyedeket a mintázási helynek megfelelően 
felcímkézett fiolába gyűjtjük, mely alkohollal van feltöltve. 
 

� Helyszínek:  
 

1. 1 Kunadacs, (G. Nagy László)  
2. Pócspetri, (Petri Szövetkezet)  
3. Hajdúhadház-Bocskaikert, (Nemesné Fekete Ágnes)  
4. Debrecen-Gáspárkert, (Agroport-D Kft)  
5. Apagy, (Balogh Miklós)  
6. Encsencs, (Kóródi Sándor)  
7. Ófehértó, (Sirokkó Szövetkezet)  

 
� Csapda kódok: (törési övezeteknek megfelelően (alj=X, alsó anya=C, felső 

anya=B, hegy=T) 
• Pócspetri: Alsó anya törési övezet, P1C. Felső anya törési övezet, P2B 

• Hajdúhadház - Bocskaikert: Alsó anya törési övezet, H1C. Felső anya törési övezet, H2B 

• Debrecen - Gáspárkert: Alsó anya törési övezet, D1C. Felső anya törési övezet, D2B 

• Apagy: Alsó anya törési övezet, A1C. Felső anya törési övezet, A2B 

• Encsencs: Alsó anya törési övezet, E1C. Felső anya törési övezet, E2B 

• Ófehértó: Alsó anya törési övezet, Ó1C. Felső anya törési övezet, Ó2B 
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� Programfelelős: Czuprák István 
 
� Mintavételezés kezdete: A palántanevelés második felében, április második felében a 

rudeáliás területekről. (palántanevelő sátrak környezetében lévő gyomnövényekről) 
 
� Mintavételezés időpontja és gyakorisága: Két hetente, minden kedden a 

csapdacserékkel egy menetben. 
 

� A minták összegyűjtését és továbbítását végzi: Czuprák István  
 

� A gyűjtött tripsz minták csomagolása: Műanyag fiola, mintaazonosítóval ellátva. 
 

� A továbbított minták vizsgálatát végzi és tájékoztatást ad az egyedszámról: Dr. 
Orosz Szilvia 

 
� A fogott egyedszám alapján növényvédelmi szaktanácsot ad: Dr. Orosz Szilvia, 

Bujdos László és Fekete Tibor 
 
 
 
Kiegészítő program-2: A berepült ragadozó tripsz egyedek populációjának 
vizsgálata az egyes csapdázási helyeken kopogtatásos módszerrel 

 
Ez a program az első kiegészítő programmal párhuzamosan fut. Itt a fogott egyedszámokról a 
heti jelentést Dr. Orosz Szilvia az alapprogram heti jelentési táblázatában egy külön 
oszlopban közli hetente. 
 
 
Nyíregyháza 2016. január 18.       
 
 
 
                                                                                           Fekete Tibor 
                                                                                     Agronómiai Igazgató 


