
Osszrrocr.,u-,6 xuurAsr .ror,nxrf s

az Orszlgos Maryar M6h6veti Egyesnlet (Megbiz6) r6sz6re, az

"I llatanyagok szerepinek vixgllata a luizimih-atka kapcsolatban is felhaszndldsuk
lehetdsigei a lapairok atkamentesitesiben"

cimii kutatdsi tdm6ban, a 118/2013. (XII.l6.) VM rendelet 20. Alkalmazott kutat6s
t6mogatdsa pontjinak 25. $ paragra.fusi.nak terhire.

BEVEZETfS
A projekt az Onzlgos Magyar M6h6szeti Egyes0let (OMME) - MTA Agni.rhrdominyi
Kutat6kdzpont Nov6nyvftelmi Intdzet (ATK NOVD Kutatrisi Szerzfidsnek (szerz6dCsk6t6s

drituma:2014. augrszhrs 29.) megfelel6en haladt el6re. Az els6 szakaszban k6t miiszer
telepitdse, a miisodik szakaszban a kiserleti m6hes fogad.isrfu-a a kiserleti tdr ki6pitdse 6s az
els6 sorozat (aljdeszkrival nem rendelkez6) kiserleti kapti.r telepit6se (2015. jrinius 23.), a
harmadik szakaszban pedig a higenikus aljdeszk6val felszerelt kis6rleti kapt6,rok telepit6se
(2016. iprilis I 8.) titrtdnt meg. A ki#rleti m6hes telepit6s6t megel6z<ien kiils6 m6hes
(Domony) bevoniisiival folyt a munka. A telepit6seket k6vet6en a kapt:i.rokb6l az illatrninta-
gyiijtds, a szintetikus illatanyag-miota tesztje 6s a kap!6rs6pred6k vizsgrl'lata az ATK NOVI
telephelyen tiirt6nt. A kiserleti 6ll6m6hes m6h6szeti iizemeltet6s6t az OMME megbizott
szaktanicsad6i v6,gez16k- a NOVI kutat6ival szoros egyiittrniikod€sben. A szoros
egyiittmiikodes a kiserletek te,yezeserc 6s kivitelez6sere is kite{edt 6s a teljes id6szakra
jellemz6 volt. Az illatrnint ik v6tele 6s elemz6se az ATK NOVI speci6lis miiszerparkjrimak
bevonasiival tortdnt (pl. l6$drt6l tdrten6 illatanyag-gyiijt6s un. CLSA berendez6s
segisdgdvel, bioszenzoros grizkromatogr6f). EzenkivEl folyanratosan v6gezilk hils<i
m6hdszetekb6l szhrmaz6 kaptirsiipred6k-mint6k elemzds6t is, melyek gytjtds6ben r6szben a
SZIE Ndv6nyvedelmi Int6zet6nek kutat6i is reszt vettek, ATK-SZIE Villalkozisi Szerz6d6s
keret6ben (az OMME-ATK Kutatrisi Szerz6ddsben megha&irozott m6don). A morfol6giai-
taxon6miai vizsgrilatainkat molekuLiris biol6giai elemzdsekkel t6masaottuk al6. A projekt
menet6r6l, az eredmenyelo6l havi kutat6si el6rehalad.isi jelenteseinkben inisban is
rendszeresen beszimolnrnk az OMME rdsz6re (a Szerzfresnek megfelel6en), tovdbbri az
OMME elSzetes j6v6hagyris.lval tudom6.nyos f6rumokon ill. az OMME rendezv6nyein 6s a
M6h6szujsrigban publik6ltuk. A c6l 6rdek6ben a tovribblepes lehets6ges ir6nyair6l
folyarnatosan 6s r6szletesen konzuhiltunk az OMME kdpviselSivel.

r. ELoKESZOLETI SZAKASZ

l. I Mfrszerek telepitese
A SzerzSd6snek megfelel6en egy Telstar U445 ulha-m6lyfagyasz6 (forgalmaz6: TS Labor
Kft) 

_6s 
egy TMS 728 sztereo mikroszk6p (forgalmaz6: Apokomat I(ft) telepit6se tdrtdnt meg

a NOVI Allattani Osallyrin (Jirlianna-majori Kiserleti Telep), 2014-ben. A m6lyfagyaszt6
fogadriM.hoz el6zetesen megfelel6 kapacitrisri, szEnetmentes ri.rarnfelvdteli pontot alakltottunk
ki. Mindk6t eszk6z folymatos haszilatban van. Megemlitj0k, hogy - amint aa a havi
jelent6sekben tdbbsztir is jeleztiik - a m6lyfagrszat6 sajnos t6bbsz0ri garanci6lis szervizel6sre
szorult, s6t ideiglenesen cserekesziil6k ilzembea[itfsra is sor keriil! tovibbd szdria- 6s
tipusprobldma miatt a szrkszerva t gyirt6nAl az 6rt6kaninyos tipuscserCt javasolja. A
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kisdrleti minlik szerencsdre egyszer sem sdriiltek, mivel idej6ben 6thelyezt{ik azokat
Oszlilyunk m:is ultra-milyfagyasa6iba.

1.2 Mintavdtelek heai kaptdrokbdl (a kisirleti kaptdrok telepitesit megel6z6en)
Miikdd6 mdhdszet kapt,iraiMl t6rt6tr6 mintav6telre az OMME szaktandcsad6j6val k6zdsen
keriilt sor (Domony, 2014 oktober). A szernldz6s / mintavCtel Amitrdz tartalnti szenel (tart6s
hordoz6n) t0rtin6 kezeldsek, valamint Perizines zir6kez*lEs u&in t0rtdnt, igy Vatoa atkira
(ill. elpusault Yorroa atki*. marudvrinydra) csak elvdtve bukkantunk.

Ezenkiviil elkezdtiik a friss kapt6rsdprek6k mint6k $r&jtds61 hazai m6heszetekb6l,
ill. a Magyar Term6szettudomfuryi Mrizeum trirolt (gytjtemenyi) anyaglb6l (a reszletes
eredm6nyeket hisd k6s6bb).

1.3 Helyszin kialakitasa a kisdrleti kaptdrokfoga&isdhoz
A NOVI Jriliama-majori telephelydn az OMME 6ttal a kis€rletek cdljaira biaositott kaptdrok
szAmbra a befogad6helyet kialakitottuk (14. fot6). A beton jrir6lapok es a betonelemekre
illesztett pall6k a kaptrirak kedvez6 elhelyez6set szolg,6ljAk, mig az dramfomis 6s asztalka a
kis6releti illatgSriijt6 berendezeseknek adoak helyet. A keritds az illet6kteleneket hivatott
tivoltartani, 6s egyben a vadkir ellen is v6delmet nyrijt.

1-4. fot6
Kialakitottuk a helyet a kisdrleti kaptdrokfoga&isdra (2015 rwijus)

(KoatscMn Jeni felvitel e i)

a.
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A kaptirok t6li vedelmdt m6g abban az
6vben fokoznrk eg:y sz6lfog6 ponyva
telepit6sdvel (5. foto), mivel az 6szak-
oyugati ininyu, magasan fekv6 volgyben
viharos szdlldkdsek tapasztalhat6ak,
amelyek veszelyeztethetik a kapt6rok
h6h6ztarris&.

5. fot6: Szdlfogd ponyvv
(Ko n rs c fuh J en6 le I eit e I e )

2. APROJEKTSZERKEZETE

A projelt szerkezetdt az alAbbi vizlatos 6bftin mutaduk be:

ATK-NOVI projekt

l.
Yanoa alkitra hat6,

termdszetes
illatanyagok keres6se,

izoliLisa kap666l,
in situ

a

Szintetikus
illatanyagok
vizsgrilata

Varma *kik:la

3.
Hazai kaptrirok
atka-faunij6nak

vizsgrilata

A projekt teMt h6rom fi6 r6szb6l tev6dik 6ssze.

(1.) Az egyik fb kutatrisi inlnyvonalat azoknak a term6szetes illatanyagoknak a
felkutatrisa jelenti, amelyek x Vanoa atkikat a fiasitris felkeresdseben vezerlik. Vagyis,

6letkepes, er6s csaliidoknil a fiasltis speciilis illatait a kapt r l6gter6bitl, a megfelel6

ldputcibol fel kell fogai (mint6t venni), a szgzon folyamrin. Az 6t kaptrir k6ziil ehhez a

munkihoz az l-es sorsziimf kaptirat kuloniteth:k el. Kitiintetett szerepe! kap a herefiasit6s,
pontosabban a fedetlen herefiasinis, a lefeddst megel6z6 id6szakban. Osszehasonlit6sk6nt

fedett herefiasitrisb6l ill. a kaptir mis r6sz6r6l, pl. a mezkoszorurol is kell mint6t venni.
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6. fot6: CLSA kdsziildk
(B ozs ik G dbor felvitel e)

4

A mintav6tel t0rtdnhet a kapLirb6l
frissen kiemelt fiasitrisr6l, laborat6riumban,
vagy kozvetlenul a bolygatAs ndlkUli
fiasitrisr6l, in situ, a legkdzelebbi
ldputc6b6l.

Az el6zi5 esetben lr?. closed-loop
mintav6tel a celszerfi (sv6jci CLSA
k6szul6kben) (6. fot6).

Az ut6bbi esetben ,in. open-loop
mintav6teli m6d a k6zenfekv6 (7-9. fot6). A
illatanyagokat speci6lis aktiv szenes mikro-

sziir6 segits6g6vel kdtjUk meg, majd szerves old6szerrel elu:iLlju( hogy a g6zkromatognifi6s
(GC) vizsgflathoz megfelel6 minlihoz jussunk. A mintAk biol6giai aktivitrisrihoz egy
laborat6riumi viselked6si gyorsteszt kidolgozisa sziikseges. A GC-s elv6lasztris sonio
haz.{nban egyediil6ll6 m6don bioszenzoros griakromatognif miik6dik a NdVI Attattaoi
OsztAly{n. Az elektrofiziol6giai aktiv komponensek kisziiriis6hez 616 Varroa atkiLkra van
sziiks6g, 6s kidolgozand6 a mikro-elektr6dok elhelyez6se.

7. fot6: Illatanyagok gyfjtese a kiserleti kaplirb6l
(A pumpa is a szfril be6llitSsa)

8. fot6:
Illatminta v6tel folyamatban

9. fot6:
Mintavevii sziv6cs<i a ldputc6bar

(Bozsik G.ibor ds Szdcs A)bor felvitelei)

I HNN
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(2.) A m6sik fb kutartsi ir6ny olyan, a szakirodalomb6l nuir ismert, szintetikus
illatanyagok vizsghlat4 amelyr6l eddig m6g nem lett kimutatvq hogy hallssal lenn6nek a
Yarroa atkiksq de feltdtelezdstink szerint 6rdemes lenne ezt kipr6brilni. A kisdrleti kapt6rok
kdziil a 2-es ds 4-es sorszimri kapt{rt jelOlfiik ki erre a cdlra, a 3-as, 6s az 5-6s sorszemrit
pedig kezeletlen kontrollk6nt. Valamennyi kaptrfub6l hetente vizsg6ltuk a higdnikus aljdeszka
tartahat, kiiliinits tekhtettel a Varroa atkik darabszirnrfurak alakulisdra. Az aljakra egy
l0xl6 crn-es, rovar-Eg.rszt6val (Iangle-Trap) bevont ragacsalapot hetyeztlink (Csalomono,
MTA ATK NOV!, hogy az 6letkepes Yarroa atkdkat is biaosan megfogla (ne tiivozhassanak
el). A Vanoa atk6.kat az aljdeszka szabadon maradt (nagyobbik) reszer6l is b€gyiijtdtt0k (10-
ll. fot6). Ez ut6bbi mint6t uo. futtat6ba tettUk, 6s 70%-os alkoholban konzerv6ltuk. A fajok
szffise binokuli.Lris mikroszk6p segits6gevel tOrtent, a tovribbi fajok azonositdsiihoz
fdnymilroszk6pot haszn'6ltunk.

(Bozsik c<ibor is Szdcs G.iborlelveklei)

(3). A harmadik f6 kutaEsi ininy haz'i kaptirsdpredik mint6kMl egy6b atka-fajok
keres6se. Ehhez friss anyagCrt egyrdszt magunk kerestlink fel mdh6szeteket, m6srisa a SZIE
N0v6nyv6delmi lntezetet vontuk be a gytijtesbe. A vizsg6latokba a Magyar
Term6szettudom6nyr Mrizeum gyujtemdnl anyag6t is bevontuk. A friss mintrikat az eloz6
pontban leirtak szerint futtattr& majd milaoszk6pos morfol6giai vizsg6latoknak vetetttik ali.
A hazai faunr{ra nj fajok azonosit6s6hoz sz'riks6g esetcn pfua1Az6 elekronmikroszk6pos
felv6teleket is k6szitettiink, valamint molekulSris biol6giai m6dszereket is igenybe vett0nlc

3. ER-EDMfNYEK
3. I Termiszetes illatanyagok keresese kap*iLrb6l

Az eddig minu& grizlromatognifi6s vizsgilata szfunos komponenst mutatott ki. Ezek jelent6s
rdsze meglehet6sen ill6kony, ill6konyabb, mint a referencia-komponensk€nt alkalmazott
teliteu decil-acetrit. Az egyes komponensek mennls6ge vlltr.z6, a nagyobb mernyisdgben
megtal6lhat6kd tipikusan a nanogramrmyi tartom6nyba esik. Ez elegend6nek mutatkozik
tOmegspekhoszk6piis szerkezetueghatlrozishoz. Ezt megel6z6en azonban a bioszenzorral
kisziirend6k az elektrofzol6giailag aktiv (q-ez a tov6bbi vizsgdlatra 6rdemes) komponensek,
amelyre a ny6r v6g6n ker[lhet sor, amikor a kis6rleti kaptrirokban a Vanoa atkiik szi.rna
megndvekszik. A Varroa atkln az elekf6dok elhelyez6sdre - rCszben szakirodalmi adatok
alapj{n - a tervet kidolgoauk, amelynek alkaLnaz6sa a kdsziiLlCkhez tartoz6 mikomanipuldtor
ellenere is kihivdst jelent ugyan, de a fejlesads v6rhat6an eredm6nnyel zArulhat. Arra
vonatkoz6aD, hory a l6pekr6l a Yarroa atkflkat megfelel6 fiziol6giai allapotban gyiijtsiik be,
el6zetes kisdrleteket v6geztiink. A porcukos ler6zat6skor az a*Ak, ha kis m6rtdkben is, de

IO.loto:
Higinifus kaptdralj, ds

I l.fo16:
rojto a l0x l6 cm-es ragocslap a diszpenzerrel
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sdriilhehelq igy egy egyel6, ecsetes gyiijtds mutatkozik

6

megfelel6nek. A fent emlitett
g6zkromatognifi ris elemzdsek bemutatSs6r4 egy fedett herefiasitdsb6l (1.
6bra) 6s egy m6zkoszoru6l (2. 6bra) szirmaz6 minta komatogrammj6t mutatjuk be.

CLSA 1,S mt charcoalfiher
Colle$ion: lab, il horrs

2015.(r.24.
Botsit G., Sr6.s G. t{ovl

Gc: Atil€.t 68!rc ,

(30 m r 0.32 mm rO.2t um, J & w Sca.)

hFctloo: rplivglill6r,splitl€sshod.

5cc for I min, loclmi. to 2@'c. 5 min rt 120'cl
Co-inj nd:51OAc 10nt
Op.r.to.: 8olril Gabor MIA Alx tlovl, ardrp€n

l. ibra
Fedett herefiasi&isb6l szirmaz6 illatrninta komatogrammja

M6zkoszor[, kaptdrban
2015.05.15.
MTA ATK N0Vl, J0lianna-maior
Sz6cs G., Bozsik G.

-.1

.l

ILLATGYUJTES:
Open-loop,
1,5 mg charcoal filter
Collection: i,, Jitr,/, 2 hous
Solvent: hexane
20t6.07.14.
Bozsik G., Sz6cs G. NoVI

ANALiZIS:
GC: Agilent 6890 N
DB-wax (30m x 0.32mm x 0.25um, J&W Sci.
Injection: split/splitless, splitless mode
60" C: I min, l0o C/min ro 200o C, 220. C: 5 mir
Co-inj STD: SlOAc l0 ng
Operstor Bozsik G6bor NOVI

2.Abra
Mdzkoszorur6l szdrmaz6 illatminta lromatograomja

A mintdk/ilreteu reszdnek bioszenzoros elemzisire a szezon mdsodikfeliben lesz lehetdsig
(vti. Vanoa atkdk szima)

2015.05.24.

5:6cs G.,

trt1
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A herefiasiuisok alakulisrit a szezon folyamSn az OMME szakanicsad6 segitsdgdvel
folyamtosan Dyomon kovettiik. A szokatlan id6j'fuisi koriilm6nyek kozepette azonban ennek
elenere sem sikeriilt megfelel6 stidiumri fiasitSskor beavatkozni (alacsony hdmers6klet, es5).

Idei tapasztalataink alapjrin j6v6re a mintav6tel sikere prognosztizelhat6.

3.2 Szintetikus illatanyag hatdsdnak vbsgdlata
A kaptriLrsopred6kekbq a Yanoa atkik szimrinak alakulis6t a szr,zon folyam6n az al6bbi k6t
grafikon mutatja be (l-2. grafikon):

Varroa atk6k Stlagos heti darabszdma aljdeszkdnk6nt

5. 11. 18. 25. 01. OE. t5. 22. 29. 05.

MAJ JON JOL

1. grafikon
Yarroa atkAk fitlagos heti darabszfun6nak alakul6sa az aljdeszkin, a szezon folyanrdn

Hagtomdnyos vddekezes 6ppen a kisirletek erdekeben nem torlint!
A kisirlet folyamatban van!

Erdemi eredminy a szezon mdsodik feldben vdrhato!

Varroa atkik itlagos heti darabsz5ma a ragacslapon
Kisdrleti kaptiirok, 2016

L4

t2
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I
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0

9,O

&0

7,O

6,O

s,o

4,O

,,0

2,O

1,0

0,0

5. 11, 1a. 25. 01. (!8. 15. 22. 29. (b.

MAJ Jt,N JIJL

2. grafikon
Yarroa atkit btlagos heti darabszriLmdnak alakul6sa a ragacslapon, a szezon folyam6n

Hagtoruinyos videkezes eppen a kisirlaek irdewben nem tdrtint!
A klsdrlet folyamatban van!

Erdemi eredminy a szezon mdsodikfeldben vdrhot|!

Kisdrleti kaptirok, 2016

i1s.E.
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Amfut az vertat6 volt, nagy ki dnbseg mutatkozik a yarroa attik szimdban az egyes
kapt6rok k6z6tt (vd. S.E. 6rtekeket!). A kezel€st megkezd6se el6tt ezdrt kovettilk nyomon hat
hdtig valamerml kaptirban az aljdeszki.ra ker{llt Varroa atk ik sz6minak alakul6s6t. A szezon
el6rehalad&ival a Yarroa atk6k szdrna minden bizonnyal lenyegesen ernelkedni fog, 6s ekkor
fog majd lehet6seg kinilkozni a kez.elt-kontrol osszehasonlitisra. A jelenlegi kiserlet ,pilo,
study" jellegiy mivel szimos m6dszertaDi elemet cdlszerii optimalizilni.

3.3 Hoai kaptdrok atka-faundjdnak vizsgdlata

j.j.1 Eg ismeretlen pollenevd atkafaj felfedezise: }{Ar
az els6 mintikb6l kimutattunk hazenkMl egy eddig
ismeretlen atkafajt, a pakisztiini m6h-a&it
(Neocypholaelaps apicola). Az azonositAs morfol6giai
m6dszerekkel, f6ny- valamint paszi.izb
elektronmikoszk6pos felv6telek segitsegevel t6rtent.
Molekul6ris m6dszerekkel els6k6nt hat{.roztuk meg a faj
citolg6m oxid;z I alegys6g6nek szekvenciijet. E^ L fajt
elSszdr Pakisztlnban fedezt6k fel, majd a 2000 6vek
elej6n megEliltik egy belgiumi kaptri,rban is. Ennek a
fajnak ds k0zel rokon fajok dletmodj6r6l m6g kev6s
ismerettel rendelkeziink. Felt6relezhet6en
pollenfogyaszt6 fajok, amelyek a vir6gokon v6rakozva a
mdheklel vitetik magukat a kaptri.rokba. A pakisztani
m6h-atka kozvetlenul nem ktositja a m6heket, sem a
kifejlett egyedeke! sem a tojrisokat 6s a lirvekat.
Trilszaporodiisa eset6n a kaptirban lev6 virigpor 6s a
vir6gporb6l k6sziilS m6hkeny6r fogyasztisival
sziikiisebb idiiszakokban a kapt6r egyedeinek a tul6l6s6t
csiikkenthetik. Vizsgrilataink sonin, tObb egym6st6l
t6vol lev6 m6hcsalidnil is megtal6ltuk, feltehetSen az

12. fot6
Pakisztdni mih-atka

(Kontschdn Jeri poszttb6 elefuron-
,r, i krosz ki pos fe I vat e I e )

eg6sz orszig ter[letdn szdthurcolt faj lehet (Kontschri.n et al., 2015, Acta Zoologica;
Kontsch6.{r is mtsi, N6vdnyvedelenL Konschri.n ds mtsi,20l5 M6h6szujs6g) (12. fot6).

3.3.2. Biol6giai videkezisben szerepet jdtszi atk/ik: Egy m:isik kap&i!' s6pred6k mintiban
tObb 6rdekes ragadoz6 atkafajra $i. Macrocheles glaber, Ascidae csal6rd tagiai) figyeltiink
fel. Kfilfoldi vizsgrl,latok meger6sitetiek azt az elk€pzel€st, hory ezeknek a fajoknak jelent6s

szercp0k lehet, a vegyszer ndlkiili biol6giai vddekezesben, ig5r esetleg ezeket atkafajokat is fel
lehetne hasznilni a Varroa atkr ellerj k0zdelemben.

3.3.3. KbzletatMk a kaptdrokban: A vinigpr foryaszt6 6s t rugfuzb atkrik mellett mris, a
kaptftban 6sszegriil6 holt szerves anyag eltakaritisiban szerepct j6tsz6 atka fajjal is
tal6lkoztunk. K6t ilyen atkafajt is tal6ltutrk (Tyrophagus castellanii 6s Gylcyphagus
domesticas), amelyek j6l ismert keszlet atkiik 6s a rakt6rozo$ dlelmiszerekben okozhatnak
jelentiis k&okat. Mindk6t faj holt szerves anyaggal t6pl6lkozil a kaptlr aljin 6sszegyiil6
anyagokat fogyaszthatja. Ha a kaptrlrban nagyon elszaporodit jelenl6tevel zavarhatja a
mdh€k €letdt.
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A TovABBLfPf,s NfHiNY GYAKoRLATI KfRDfSE

Az eddigi vizsg6latok sorin folyamatos szakmai kapcsolatot tartottunk az OMME
szaktanricsad6ival. Ennek k6sz6nhe(ien megismertiik egymds vdlem6ny6t, elgondol6sait, a

Yarroa atka 6ltal okozott problima enyhit6sdre. A kis6rleti m6dszerek kiv6nalmait a

mdh6szeti eljlnisok 6s gyakorlat lehet6sigeihez tudtuk igazitani, amelyet a jdv6ben is

kamatoztatni szeretndnk.

K6t konkdt tervezCsi elv:

- A kaptiLrokMl az illatrnintiLk v6tel6t a fiasiuis id6szakri.ra kell dsszpontositani. Mivel a

Vanoa atkik- ellen a kisdrleti kaptirokban 6ppen a kls6rletek drdek6ben nsm lehet
hagyomrinyos m6don v&ekezni, ez€rt fel kell k6szfilni arr4 hogy a kdvetkez5
szezonban rij csakidokkal kell indulnunk. Az rij csal6dok telepit6s6t kdvet6en
inteziven c6lszerff frgyelni a fias(Lis 6llapo&it, amelynek fontos rdszleteivel miir
megismerkedtiink, azonban a m6h6szeti szaktanicsad6 folyamatos segitsdge tov6bbra
is ndlkillozhetetlen.

- Fel kell kdszfilniink az id6zitesnek k6t, a szezon folyamrin j6l elkiil6niil6 szak6-sz&a:

amig az illatmint6k v6tel6nek fii id$5zqka tavaszra esil addig a levett illamint6k
bioteszj6re 6s bioszenzoros GC m6r6sCre a Varroa atk;i[< felszaporodrisrinak
id6szalciban, a nydr derek6t kiivet6n nllik lehet6sdg.

lJgy l6tjt*,hogy az eddigi idtiszak kdz6s er6feszit6sei j6 alapot adnak a folytatrisra.
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