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Az ULT Magyarország Zrt és a Nyidoter Kft 
 dohánytripsz (Thrips Tabachi Lindemann) csapdázásos megfigyelési és az 

erre alapozott integrált növényvédelmi programja 2011-ben.  
 
 

 
Program megnevezése 

 
A dohánykultúrában közvetlen ill. vírusátvivı közvetett hatásával 
jelentıs kártételt okozó dohánytripsz (Thrips tabachi Lindemann) 
megjelenésének, és felszaporodásának vizsgálata. 

 
Célkitőzés 

 
A rovarok megjelenésének, felszaporodásának ismeretében az 
ellenük való védekezés idıpontjának és módjának meghatározása. 
Az integrált növényvédelmi gyakorlat széleskörő alkalmazása az 
ULT Magyarország Zrt – Nyidoter Kft dohánytermelıinek 
ültetvényeiben 

 
Módszer 

 
Üzemi palántanevelıkben és táblákban kihelyezett ragacsos 
színcsapdákkal történı megfigyelés több helyszínen. 

 
Várható eredmény 

 
A dohánytripsz, rajzásmenetének megismerésével és 
nyomonkövetésével a védekezés idejének 
meghatározása.termesztési körzetek szintjén A fogási  
eredmények alapján az integrált növényvédelmi gyakorlatra 
alpozott védekezéssel csökkenteni kívánjuk a rovarok közvetlen 
károkozásával elıidézett minıségromlás mértékét, valamint a 
közvetett vírusátvivı szerepük akadályozásával a 
dohányültetvényeink TSWV fertızöttségi szintjét. 

 
Technológia 

 
A termesztési szezonban a palántanevelés közepétıl 16-18 héten 
át tart a megfigyelés. A dohánytripsz palántaágyi megfigyelése 
helyszínenként 3 db belsı és 1 db külsı sárga cseresznyelégy-
színcsapda kihelyezésével és hetenkénti cseréjével.(minden hét 
keddjén) történik. Szántóföldön megfigyelési helyenként 3 - 3 db 
színcsapda kihelyezése és szintén hetenkénti cseréje. A sárga 
színcsapdák melett két helyszínen fluoreszcensz csapdák 
kihelyezése is megtörténik. Ennek célja a csapdák 
fogáseredményeinek összehasonlítása, mely alapján a program 
továbbfejleszthetı.  
A színcsapdák fogásának folyamatos értékelését Dr. Jenser Gábor 
végzi, aki hetente jelentést ad az ULT Mo Zrt részére a 
fogáseredményekrıl. Az ULT Mo Zrt. Agronómiai igazgatója 
továbbítja a fogási eredményeket közvetlenül az illetékes 
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agronómusoknak. A dohány fejlettségi állapotának a fogási 
eredmények nagyságának és a mindenkori védekezési 
küszöbértéknek megfelelıen összeállítja a javasolt növényvédelmi 
beavatkozásra vonatkozó technológiai ajánlását, melyet továbbít 
az agronómusoknak, szaktanácsadóknak. Ez az információ 
megjelenik heti gyakorisággl a www.madosz.hu web oldalon is. 
Nagyobb fetızés esetén a termelıket levélben tájékoztatja az ULT 
Mo. Zrt, vagy a napi sajtó útján, hívja fel a figyelmüket. 

 
Kísérlet helyei 

 
Kunadacs, G Nagy László 
Pócspetri, Petri Szövetkezet 
Hajdúhadház-Bocskaikert, Nemesné, Fekete Ágnes 
Debrecen-Gáspárkert, Agroport-D Kft 
Apagy, Balogh Miklós 
Encsencs, Kóródi Sándor 
Ófehértó, Sirokkó Szövetkezet 

Csapdák kihelyezése 2011. Április 12 (kedd) 
Csapdák cseréje Hetente, minden kedden. 
Megfigyelés vége 2011. Augusztus 16. 

 

    

    
 
Fekete Tibor ULT Magyarország Zrt.  Nyíregyháza. 2011. Április 5. 
 
 
Fotók: Nagy József, Varga József, Fekete Tibor 


