
Kutatási beszámoló 

Cím: Kártevı levéltetvek és ragadozóik vizsgálata gilisztaőzı varádics (Tanacetum vulgare) 
kemotípusokon  

Kutatásban résztvevı személyek: 

1. Kutatásvezetı: Dr. Balog Adalbert docens, Sapientia EMTE, Kertészmérnöki Tanszék, 
Marosvásárhely 

2. Tag: Dr. Salamon Rozália Veronika adjunktus, Sapientia EMTE, Élelmiszer Tudományi 
Tanszék Csíkszereda. 

3. Tag: Bálint János tanársegéd, Sapientia EMTE, Kertészmérnöki Tanszék, Marosvásárhely 

4. Tag: Benedek Klára tanársegéd, Sapientia EMTE, Kertészmérnöki Tanszék, Marosvásárhely 

 

A kutatás célkitőzése 

Jelen kutatás során a gilisztaőzı varádics (Tanacetum vulgare) különbözı kemotípusain vizsgáltuk két, 
a leveleken kártevı levéltető faj, valamint azok ragadozóinak az elıfordulását.  A kutatás hipotéziseként 
feltételezzük, hogy a kemotípusok meghatározzák a kártevı levéltetvek gyakoriságát nem csak mint 
egyedszám, de akár a genotípusok gyakorisági szintjén is. Feltételezzük ugyanakkor, hogy a levéltetvek 
táplálkozása révén a különbözı kemotípusokból a környezetbe kerülı illóolajok eltérı ragadozó 
ízeltlábúakat (katicabogarakat, ragadozó poloskák, fátyolka lárvák, pókok) vonzanak, amelyek 
elpusztítva a levéltetveket biztosítják a növények túlélését. Felméréseink során tehát az alábbi 
kérdésekre keressük a választ: 

1. Milyen varádics kemotípusok fordulnak elı leggyakrabban a vizsgált földrajzi régiókban 
(Csíkszereda környéke, Marosvásárhely környéke)? 

2. Milyen az elıfordulási gyakorisága a M. fuscoviride és M. tanacetarium kártevı levéltetveknek 
a különbözı kemotípusokon? 

3. Milyen ragadozó ízeltlábú fajok jelenek meg és táplálkoznak a levéltetvekkel az eltérı varádics 
kemotípusokon? 

 
A Kutatás megvalósult fázisai: 
 
Az eddigi felmérések során összesen 95 növényt figyeltünk meg heti rendszerességgel a vegetációs 
idıszak kezdetétıl. Ebbıl 20 növény van Csíkszereda mellett, 20 növény Székelyudverhely mellett és 
45 Marosvásárhely mellett. A növények kiválasztásánál az elsıdleges szempont a védett elhelyezkedés 
volt, ami lehetıvé teszi, hogy legalább 3 évig a növények nem kerülnek kivágásra. A másik szempont 
volt, hogy egymástól földrajzilag eltérı, és ez által genetikailag eltérı populációk kerüljenek felmérésre.  
 
A felmérések és megfigyelések jelenleg is folynak a vegetációs idıszak végéig, feltehetıen október 

végéig.  
 
Az eddigi felmérések folyamán az alábbi adatok rendszeres, heti győjtése történt meg és jelenleg is 
folyamatban van a kutatócsoport tagjaira lebontva: 
 

1. Minden növényen megszámoltuk a Metopoeurum fuscovirode levéltetveket, úgy, hogy 5 száron 
5 cm területen megszámoltuk a tetveket, majd azt viszonyítottuk a növény méretéhez és a 
kolóniák nagyságához. Az adatokat beírtuk egy elıre elkészített számlálólapra a megfelelı 
kockába a növény kódjához. A feladatot elvégezte és végzi: Balog Adalbert, Bálint János 

 



2. Ugyanazokon a szárakon, a csúcsokon vagy azok közelében megszámoltuk a Macrosyphoniella 

tanacetaria tetveket is. Beírtuk a számot a számlálólapon a megfelelı kockába a növény 
kódjához. A feladatot elvégezte és végzi: Balog Adalbert, Bálint János. 

 
3. A kiválasztott szárakon, a tető telepeken megszámoltuk a tetveket látogató hangyákat. A 

feladatot elvégezte és végzi: Balog Adalbert, Bálint János. 
   

4. Minden növényen 5 percig figyeltük a ragadozókat (katicabogár, pókok, ragadozó poloskák, 
fátyolka lárvák). Azok számát szintén feljegyeztük. A feladatot elvégezte és végzi: Balog 
Adalbert, Bálint János. 

 
5. Minden felmérés után minden növényrıl egy-egy elsı stádiumú egyedet mindkét fajból 

alkoholba győjtöttünk és győjtünk egészen a felmérés végéig. Az mintákat a DNS kivonásáig -
20 Celsius fokon tároljuk. A feladatot elvégezte és végzi: Benedek Klára. 
 

6. A felmérések elsı fázisában minden növényrıl kb. 20-30 gramm levelet szedtünk, amelyekbıl 
gázkromatográfiás elemzéssel megállapítjuk az illóolajok mennyiségét, ami alapján pontos képet 
kapunk a kemotípusokról. Az elemzést a standardok szerint végezzük, amelyeket elızıleg 
laborban számunkra megrendelésre alítottak elı. A feladatot elvégezte Salamon Rozália. 

 
A kutatás legfıbb következtetései: 
 

• Az eddigi eredmények világosan kimutatták, hogy az Alfa és Beta Thujon egyaránt kedvezıtlen 
a M. fuscoviride tetveknek, feltehetıen az által, hogy meglehetısen sok ragadozót (katicabogarat 
és pókot) vonzanak. 

• A kámfor kemotípusok ugyanakkor feltehetıen nem vonzzák a ragadozókat de vonzzák a M. 

fuscoviride tetveket és ez által a hangyákat, amelyek megvédik ıket a ragadozóktól.  
• Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy az egyetlen kedvezı illóolaj a növények és 

ragadozók számára egyaránt a Tujon amely, ugyanakkor a Kámfor valamint minden más hibrid 
kemotípus, beleértve azokat is, amelyekben kis mértékben elıfordul a Tujon kedveznek a 
tetveknek és elınytelenek a ragadozók számára. 

• 2009-ben végzett vizsgálataink szerint, ha a tetveket ragadozó mentesen tartjuk bármelyik 
kemotípusú növényen, akkor azok igen hamar kevesebb, mint két hét alatt jelentısen 
felszaporodnak, ami a növények pusztulását okozza. Laboratóriumi olfaktometriás 
vizsgálatokkal ugyanakkor kimutattuk, hogy a ragadozókat csak bizonyos illatok vonzanak. 

• A mostani eredményeinkkel elıször sikerült kimutatni, hogy a varádics egyes kemotípusai a 
ragadozók odacsalogatásáért jöttek létre. A tetvek által károsított növény környezetébe bocsájtva 
az illóolajat, ami által odavonzza a ragadozókat. 

• Eddigi eredményeink alapján a Thujon kemotípusok a legkevésbé károsítottak levéltetvek által, 
termeszthetıségük feltehetıen komolyabb vegyszeres beavatkozás nélkül is megoldható lenne.  

 

 

 

2012-07-06       Dr. Balog Adalbert 

         


