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1. A Varroa atka in vivo prepar6lfsinak kidolgozisa illatanyagok
elektroantennogramos (EAG) m6r6s 6hez

Ahhoz, hogy a Varroa atkrikra hat6 illatanyagokat sikeriiljrin izol6lnunk a herefiasit6s
dsszetett (sok komponensb6l 6116) illat6b6l, az elso fontos l6p6s az, hogy kidolgozzuk, hogy
mikdnt lehet az atkifi az elektroantennogriifi6s k6sziil6k (EAG) elektr6djaihoz felprepar6lni.
Ilyen prepar6tumot eddig haz6nkban senki sem keszitett. Vil6gviszonylatban is csak egy-egy,
fttcir6 jellegti tudomiinyos cikk sziiletett hasonl6 m6dszerr6l (HtiuBermann et al., 2015; Singh
et al., 2014),j6llehet ezek sem a herefiasftiis illat6val foglalkoztak.

Munkank soriin 2A16 6szdn t<ibb alkalommal gyrijtcttti.ink a kis6rleti kapuirakb6l
Varroa atkrikat a vizsgiiatokhoz. Sztereomikroszk6pos morfol6giai vizsghlatokat kovetoen
keriilt sor a prepar6lSsi technika kidolgozisara. MPl5 tfpusti mikromanipul6tor 6s
sztereomikroszk6p segftseg6vel sikertilt a Varroa atk6t eziistsziias tivegelektr6dok koze in
vivo felprepar6lni, Beadle-Ephrussi Ringer oldat alkalmazisrival (1. f6nyk6p). Az
elektr6dokat IDAC 2 (SYNTECH CrmbH) er6sit6hriz kapcsoltuk 6s a jeleket GCEAD2012
software segits6g6vel regisarriltuk. Mivel abban az id<iben megfelel6 mennyisdgti,
herefiasitilsb6l szfumaz6 illatanyag minta m6g nem rillt rendelkez6siinkre, a prepardtum
biol6giai mtik<id6s6t olyan szintetikus anyagokkal ellendriztiik, amelyek izeltlilbl|rakb6l nem-
specifikus ingeriiletet vriltanak ki. A I .6bra mutatja, hogy etanollal sikertilt megism6telheto
m6don ingeriiletet kivriltanunk a Varroa atk6b6l, mig az tires kontroll (leveg<i-kiket) nem
viiltott ki v6laszt. Ezzel bizonyftottuk az eljfuas siker6t, alkalmassdgifi arra,hogy 2017 osz6n
az addigra dsszegyiijtend6, herefiasit6sb6l szfumaz6 illatanyagokat ezzel a m6dszerrel
izse6liuk.

1. fenyk6p
Varroa atka EAG prepar6tum

(tvtikrofoto: Bozsik G6bor)

l.6bra
Varroa atka ingerl6se etanollal (EAG)

(EAG prepardtum: Bozsik G6bor)
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2. Tet6 szerel6se a kis6rleti kaptirok 1616, lehet6v6 t6ve a helyszini
illatminta gyiijt6st kedvez6tten id6jir6si helyzet kdzeledt6vel is

A 2}l7-es m6h6szeti szezont megel6zden
6pftettiink a kfsdrleti kaptrlrok 6s a kis6rleti
feld (szabadt6ri riramfelvev<i pont).

- a 2016-os 6v tapasztalatai alapjan - v6dotetrit
berendez6sek elhelyez6s6re szolg6l6 munkaasztal

Az 6prilisi fagyokra 6s havaz6sra (telephelytinkdn kb. 10-12 cm-es h6) 6s az azt
kcivet6 rendkivtil hideg id6szakra tekintettel Brunner Srindor OMME szaktaniics ad6 2017.
m6jus I l-6n hoztamegazrij kaptrirokat 6s csal6dokat (6 tij csal6d) (2. 6s 3. fenyk6p).

2. es 3. fenyk6p
A miiszereket v6d6 tet6 6atr4, 6s az atkrik szrimolisrih oi az aljdeszkanhelyezett sziirfipapir(obbra)

(Kerezsi Viktor felvdtelei)

3. Illatmintik gyiijt6se a kapt6rban, herefiasftdsr6l

A 2017-es mdh6szeti szezon elso fel6ben, a herefiasitiisi id<iszakat teljes eg6sz6ben
kihaszn6lva t<irt6ntek az illatmita gytijt6sek. Rendszeresen n6zttik a herefiasitasokat Brunner
S6ndor OMME szaktan6csad6 segfts6gdvel, sokszor az iitala,a kis6relet c6lj6rabe6llitott tiresfelkereteken fi gyelve a fi asit6s el6rehaladris6t.

Az ill4tminta-gyrijtdseket a fedetlen herefiasitdsr6l a ldputc6ban vezetett teflon csrisegfts6g6vel v6gezttik. A kaptrlrt minden egyes leszivils elou megbontottuk, hogy pontosan aherefias r6sz f6l6 illeszthesstik a mintavevot (4. fenyk6p). A kaptrir faLin kis r6st vrigtunk amintavev6 szitmixa.
illatanyagokat CLSA aktiv szdnsziron (Brechbiihler AG, Sv6jc) fogtuk fel,2-3

6ranyi leszfviist k<ivet6en. A ldg6ram sebessdg6t szabalyozhat6 pumpa segitseg6vel 6llitotn*
!: (5' 6s 6' fenyk6p). Tdbb alkalommal S"p".-Q abszorbenst tartalmaz6, 6ltalunk keszitettfiltert is alkalmazhrnk. Kontrollkdnt mindkdf filterrel fedett herefiasitasb6l (negatfv kontroll),
valamint fedetlen munkrisfiasftrisb6l (pozitfv kontroll) is gyrijtdtttink illatminirikat.A sztirtir6l a mintrikat szeryes old6szer (n-hexAn; segits6g6vel oldottuk le, ds atovrlbbi kfs6reletekhez (EAG) 6ltalunk kdsziteu, leforrasztott mikrokapiliirisban, vagy
teflonkupakos, fn. microvial linerrel ell6tott kis iivegcsdben trlroljuk. A mikrokapillirisokat
6s iivegcs6ket laborat6riumunkban m6ryfagyaszt6ban helyeztiik el.
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5. f6nyk6p
A mintavev<i behelyez6se

a l6putc6ba

6. f6nyk6p
A pumpa es aszabilyoz6 A mintavev6 dsszeszerel6se

(Kerezsi Viktor
felvdtelei)

Minden egyes illatminta leoldrisrist kiivetrien a szfult old6szerek sorozat6val
tisztitottuk, majd 5.0 nagy tisztasigri nitrogdn riramban sziritothrk. Ezt k<ivetcien min 12 or6ig
szitit6szek'rdnyben regenerilltuk. A szint6szekr6nyt6l a kaptriraki g a snirlt zirt iivegcs6bei
sz6llitottuk.

4. Tovrf,bbi munkamenet 6s tervek
(cfmszavakban)

4.1 . Illatmintdk analizise

a mdsodik v6grehajt6si 6vre

Az illatmintrikat az l. pontban emlftett prepar6lisi m6dszerrel felprepar6lt Varroa atkiikon
Pgirk megvizsg6lni bioszenzoros g,lrkromatogriffia segits6g6vil (GC-EAD). Erre
betervezetten akkor fog sor kertilni, amikor folyriatosan migfeteto szimri, 6leter<is aktiitsikeriil lehet6leg s6rtetleniil begyiijteni a kaptirokbol (vairhit6an augusztus-szeptember-
okt6ber folyaman).

4-2. Higenikus aljdeszkrir6l az atkikvisszam6sz6srinak megg6tlls ira t1nyulo
kis6rlet

A szezon hiitralev6 r6sz6ben a higdnikus aljdeszkrlkon hetente ellen6rizziik a Varroa atkrik
szimirt. Hiirom kaptrirban kiserleti jelleggel igyeksziink mechanikusan megg6tolni azatkilkat
abban, hogy visszamiisszanak a kapti{rba, lriirom mrisik kaptilrat pedig kezJletlen kontrollk6nt
hagyunk. Alkalmank6nt tervezztik az atkfukszimoLisrist kaptlrank6nt 100-100 munk6sm6hen
is.
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4.3 . lllatminta gyi4tes z6rt l6gterb6l

Az eddigi munka folytatlsa mellett terveztink olyan nagy m6r6tti, imlilhato mintavev6
iiveged6ny megtervezds6t 6s tivegtechnikussal t<irt6n<i legyrlrtatis6t is, amelybe egy f6lkeret
belefer. Eziital terveink szerint m6dunk nyilik arra, hogy izolirltherefiasitiisr6l rigy gytijtstink
illatmintilt, hogy a kaptrir,,h6tt6r-illata" ne ad6djon hozza a herefias illathoz.

Budapest, 2017 .jtilius 3.
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