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2015-2017 években hét helyszín
dohányültetvényein folytak vizsgálatok,
PALz csapdák segítségével annak
megállapítására, hogy a dohánytripsz
(Thrips tabaci Lindeman 1889.,
Thysanoptera: Thripidae) mely
időpontokban és milyen egyedszámmal
telepszik be a dohányültetvényekbe. A
vizsgálatok elsődleges célja volt a
védekezések megfelelő időzítése.
Emellett megfigyeltük egy jelentős,
potenciális természetes ellenség, a
dohánytripsz lárvákkal is táplálkozó
ragadozó tripsz (Aeolothrips intermedius
Bagnall 1920) egyedszámváltozását, a
dohánytripszéhez viszonyítva.

Mintavételi helyenként a növényzet
magasságának megfelelő szinten, heti
gyakorisággal 3-3 PALz csapda került
kihelyezésre 2015. április 14-től július 28-
ig; 2016. április 12-től augusztus 23-ig;
továbbá 2017. április 11-től augusztus
15-ig. A vizsgálatban Burley és Virginia
dohányfajták szerepeltek. A
színcsapdákat az ULT munkatársai
hetenként cserélték, azokat továbbították
a NÉBIH NTAI Növény-egészségügyi- és
Molekuláris Biológiai Laboratóriumába,
ahol a csapdák által fogott
dohánytripszek és ragadozó tripszek
száma LEICA preparáló mikroszkóp
segítségével lett megállapítva.

Dohánytripsz (Thrips tabaci)

Fotó: Orosz Szilvia

Helyszín                      
2015
Csapdaszám: 315

Thrips tabaci
összegyedszám

Aeolothrips
intermedius

összegyedszám

Kunadacs 3169 159
Pócspetri 1313 393
Hajdúhadház 1040 114
Apagy 592 511
Ófehértó 1114 456
Debrecen 1491 663
Encsencs 1187 989
Összesített fogási 
adat (n=15)

9906 3285
A Thrips tabaci rajzásdinamikája a mintavételi helyeken kihelyezett 

PALz csapdák fogási eredményei alapján (2015)
Az Aeolothrips intermedius rajzásdinamikája a mintavételi helyeken 

kihelyezett  PALz csapdák fogási eredményei alapján (2015)

Helyszín                     
2016

Csapdaszám: 399

Thrips tabaci
összegyedszám

Aeolothrips
intermedius

összegyedszám

Kunadacs 1563 78
Pócspetri 640 316
Hajdúhadház 251 40
Apagy 352 113
Ófehértó 274 75
Debrecen 935 105
Encsencs 435 29
Összesített fogási 
adat (n=19)

4450 756
A Thrips tabaci rajzásdinamikája a mintavételi helyeken kihelyezett 

PALz csapdák fogási eredményei alapján (2016)
Az Aeolothrips intermedius rajzásdinamikája a mintavételi helyeken 

kihelyezett PALz csapdák fogási eredményei alapján (2016)

Az előző évek fogási adataihoz viszonyítva 2015-ben volt
a vizsgálati ültetvényekben a legmagasabb a betelepedő
dohánytripszek és ragadozó tripszek egyedszáma. Ez a
tendencia összefüggésbe hozható a vegetáció alatt
tapasztalt szokatlanul aszályos, száraz meleg nyári
időszakkal. A meteorológiai adatok alapján, a 2015 nyara
az előző öt évhez és a következő két évhez képest
csapadékban a legszegényebb, és a legmagasabb
átlaghőmérsékletű volt. Így erősen megnövekedhetett a
kockázata a Thysanoptera populáció felszaporodásának.

A kihelyezett csapdák adatai alapján, 2015-2017
években, a kunadacsi dohányültetvénybe
telepedett be a dohánytripsz a legnagyobb
egyedszámban. Ennek valószínű oka az, hogy a
kunsági területek csapadékban jóval
szegényebbek, mint a nyírségiek, továbbá az
érintett ültetvény és környéke jóval gyomosabb,
elhanyagoltabb. Ezek a tényezők jelentősen
elősegíthetik a dohánytripsz felszaporodását.

Megfigyeléseink alapján, valószínű, hogy
szabadföldi dohányültetvényekben az A.
intermedius predátor tevékenysége is
jelentősen hozzájárul a T. tabaci
egyedszámának csökkentéséhez. Ezt
alátámasztja több irodalmi hivatkozás, miszerint
az A. intermedius kizárólag szabadföldön képes
a fitofág tripszfajok egyedszámát lényegesen
csökkenteni.

Helyszín 
2017
Csapdaszám: 378

Thrips tabaci
összegyedszám

Aeolothrips
intermedius

összegyedszám
Kunadacs 1791 48
Pócspetri 924 223
Hajdúhadház 292 127

Geszteréd 271 64

Ófehértó 122 45

Debrecen 982 219
Encsencs 266 95

Összesített fogási 
adat (n=18)

4648 821
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