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A puszpángmoly (Cydalima perspectalis, Lepidoptera, Crambidae) Kelet-Ázsiából 

szaporítóanyaggal Európába behurcolt, invazív kártevő. A faj kizárólag a Buxus 

nemzetség fajaira specializálodott, melyek között azonban válogatás nélkül károsít. A 

lárvák hatalmas étvággyal bírnak és kezdeti hámozgatás után képesek teljesen felélni a 

lombozatot, majd a puszpángbokrok kérgét is, mely a tővek pusztulásához vezet. 

Kísérleteinkben vizsgáltuk a lárvák által termelt ürülék illatanyagainak fajtárs 

nőstényekre gyakorolt lehetséges hatását, esetleges tojásrakásgátló vegyületek 

jelenlétét.  Lárvaürülékből sikeresen izoláltunk három vegyületet, melyekre mind a 

hím, mind a nőstény puszpángmolyok csápja regált a csápdetektoros gázkromatográfiás 

méréseknél. Laboratóriumi tojásrakásos kísérletekben azonban a természetes 

lárvaürülék nem mutatott gátló hatást, míg az említett, vegyületek szintetikus formája 

erős tojárakás gátlást váltott ki a nőstényeknél.  

Taszító, repellens hatású vegyületeket tartalmazó illóolajak hatását is vizsgáltuk 

laboratóriumi körülmények között. Az összehasonlításhoz levendula, eukaliptusz, fahéj 

olajakat vizsgáltunk ketreces petézéses kísérletsorozatban, laboratóriumban cserepes 

puszpáng növényeken. Az egyes illóolajakat ún. kanócos kibocsájtóban helyeztük rá a 

növényekre és öt napon át számoltuk a lerakott tojások számát kontroll növényekkel 

összehasonlítva. Továbbá mintát vettünk az illóolajak gőzfázisából és vizsgáltuk, hogy 

mely vegyületek váltanak ki elektrofiziológiás csápválaszt puszpángmolyokon és 

hogyan alakul ezen illékony vegyületek kipárolgási dinamikája a kibocsájtóból az öt 

nap során.  

A faj szexferomonja, mellyel a nőstények csalogatják a hímeket már ismert és 

kereskedelmi forgalomban elérhető, azonban a nőstény lepkék csalogatására, 

csapdázására nincsen még ismert csalétek. Ezért további kísérleteink irányultak 

nőstény egyedek csapdázására szintetikus virágillatanyagok felhasználásával. 

Puszpángmolyok által látogatott virágzó cserjefajokról készítettünk illatkivonatokat és 

teszteltünk csápdetektoros gázkromatográffal. A csápaktív vegyületeket 

tömegspektrogáf segítségével azonosítottuk és szabadföldi csapdázás során teszteltük 

vonzó hatásukat nőstény puszpángmolyokra. Eredményeink alapján elmondhatjuk, 

hogy  sikerült lárvaürülékből és illóolajokból tojásrakásgátló vegyületeket 

kimutatnunk, továbbá  nőstény puszpángmolyok csalogatására alkalmas 

virágillatanyag kombinációkat kifejleszteni.  

 

 


