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Aleochara bilineata (Coleoptera,Staphylinidae)
reprodukciós toxicitási teszt IOBC irányelv alapján végzett

módszer beállításának tapasztalatai

Kolejanisz Rita, Sebestyén István, Hirka Gábor, Toxi-Coop Zrt., 
Balatonfüred
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IOBC-International Organisation for
Biological and Integrated Control

elősegíti a 
kutatást és a 
gyakorlati 

alkalmazást

biológiai 
ellenőrzési 
módszerek 
fejlesztése

iránymutatások 
kidolgozása a 

mezőgazdasági 
növények integrált 

termelésére 
vonatkozóan

független 
szakmai 

tanácsadás 

együttműködik 
más nemzetközi 
szervezetekkel 

(FAO, WHO, az 
Európai Unió 
Bizottságával 
(CEU) és az 

Európai 
Növényvédelmi 

Szervezettel 
(EPPO). 
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Forrás: www.csaladapa.hu

HASZNOS SZERVEZETEK
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Holyvafélék (Staphylinidae)
• A rovarok (Insecta) osztályában a bogarak 

(Coleoptera) rendjéhez, ezen belül a 
mindenevő bogarak (Polyphaga)
alrendjébe tartozó család

• Több, mint 63 ezer ismert faj (2015-ös 
adat)-még mindig évente mintegy 400 új
fajukat írják le

• A legtöbb fajuk ragadozó, de akadnak 
gomba-, illetve növényevők is.

• Egyes fajok légybábokon élősködnek; a 
biológiai növényvédelem hatékony 
eszközei. (pl.: Aleochara bilineata)
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Aleochara bilineata
• Fontos predátora a hagymalégy (Delia

antiqua) és a káposztalégy (Delia
radicum) petéinek, a lárvája pedig ezek 
bábjait parazitálja

• Imágók körülbelül 3 hónapot élnek

• Petéiket a gyökereihez közel, a talajba 
rakják, ahol a frissen kikelt lárvák a 
légybábokat könnyebben megtalálják és 
parazitálják

• A további fejlődés a báb belsejében 
történik, amit az átalakulása során teljesen 
elfogyaszt

Az Aleochara bilineata életciklusa
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Az Aleochara bilineata tesztről röviden
 Teszt hossza: kb. 80 nap
 Teszt felépítése: 1. kitettségi/szaporodási szakasz (29 nap)

2. parazitálás/talaj száradása (7 nap)
3. kb. 40 nap megfigyelési/utódszámlálási

szakasz
 Tesztcsoportonként 4 párhuzamos (10 hím + 10 nőstény egyed 

/tesztegység)
 Tesztszubsztrát: kvarchomok vagy természetes talaj
 Megfigyelések:

- mortalitás (opcionális): 29. napon
- utódok számolása: 36. naptól - kb. 80. napig

 Végpontok: ER50 (reprodukcióra gyakorolt hatás) 
 Opcionálisan: LR50

Környezeti körülmények:
• Hőmérséklet: 20 ºC ± 2 ºC
• Relatív páratartalom: 60-90%
• Megvilágítás: hosszúnappalos körülmények

(fény: sötétség = 16 h : 8 h)
• Fényerősség: 200- 2000 lux



A vizsgálat felépítése
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Tesztegységek

2. Típusú tesztegység
(36. naptól a vizsgálat végéig)

1. Típusú tesztegység
(0. naptól a 35. napig)

• Tesztszubsztrát min. 4 cm magasságban
• Tesztszubsztrát nincs
• Az 1. típusú tesztegységekből a talajban lévő

bábokat áthelyezzük a 2. típusú tesztegység
2 mm-es hálóira

• A kikelt holyvák a hálón keresztül a tesztegység
alsó részébe  leesnek- naponta számoljuk őket
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Hímek és nőstények szétválogatása
Tapasztalatok:

• Az 1. módszer kivitelezése nagyon 
nehézkes- nagy az esély a bogarak 
megsértésére!

• A szétválogatás a 2. módszer szerint a 
legbiztosabb

• legalább a vizsgálat -2. napján el kell 
kezdeni a hímek és nőstények 
szétválogatását! – időigényes!

• 1. Módszer: A holyvákat a potrohuknál 
óvatosan csipesszel megfogva és 
enyhén összenyomva egyértelműen 
elkülöníthető a két ivar

• 2. Módszer: Párzás közbeni helyzet 
alapján

Hím (♂)  Nőstény (♀) Hím (♂) Nőstény (♀) 
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A vizsgálat első fázisa (0. nap)-Kezelés

Tapasztalatok:

• 2. A csávázott magokat egyenletesen a 
tesztszubsztrát felületére szórjuk vagy a 
homokba keverjük a (gyakorlati 
alkalmazásnak megfelelő módon és 
mennyiségben).

• 1. A tesztanyagot a tesztegységek felületére
permetezzük laboratóriumi permetezőgép
segítségével (400 L/ha).

• A csávázott magokkal történő kezelés 
esetén a magok elkezdenek csírázni. 

• A csírakezdeményeket minél előbb 
óvatosan el kell távolítani a 
tesztegységekből!
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A vizsgálat első fázisa (0-28. napig)
• Szaporodás
• Peték lerakása a talajban
• Hagymalégy bábok talajhoz keverése 
• (7., 14. és 21. napokon, kb. 500 db báb/tesztegység)
• Felnőtt egyedek etetése 1-3 naponta–Chironomus sp. 

lárvákkal, talaj nedvesítése
• Lárvák parazitálása megkezdődik (egy lárva egy hagymalégy 

bábot parazitál)

Tapasztalatok:
• A bábok talajhoz keverését nagyon óvatosan kell 

elvégezni! – A talajban már sok a szemmel nem látható I. 
stádiumú lárva

• A felnőtt egyedek képesek repülni, erre fokozottan ügyeli 
kell…

• A nem parazitált hagymalégy bábokból a legyek kb. a 10. 
naptól elkezdenek kikelni! El kell távolítani őket a 
tesztegységekből, ügyelve arra, hogy a felnőtt holyva
egyedeket ne sértsük vagy távolítsuk el.
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A vizsgálat második fázisa (29-35. napig)

• 29. nap:  a felnőtt egyedek eltávolítása a 
tesztegységekből

• Ezután a talaj 7 napig szárad - miközben a 
lárvák még mindig parazitálják a 
hagymalégy bábokat

Tapasztalatok:

• Az felnőtt egyedek eltávolításakor  (29. nap) egy-
egy tesztegységben lévő talajt pár mm-es rétegben 
óvatosan ki kell teríteni - így találhatunk meg 
minden felnőtt egyedet

Hagymalégy bábját parazitálja az 
Aleochara bilineata lárvája 

Az Aleochara bilineata lárvája a 
bábba való bejutás után maga 

mögött bélváladékával elzárja a 
„bejáratot” 
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A vizsgálat harmadik fázisa (36. naptól-kb.80. napig)

• 36 nap:  a tesztegységbe kevert hagymalégy 
bábok eltávolítása szitálással

• A bábok áthelyezése a 2. típusú- keltető 
tesztegységekbe

• 37. naptól naponta számoljuk a kikelt 
egyedeket addig, amíg a kontroll csoportban 
már nincs utód vagy pedig ha a kontroll 
csoportokban napi 2 db alá csökken az 
utódok száma

Tapasztalatok:

• A vizsgálatnak ennek a fázisában is folyamatosan 
eltávolítjuk a kikelt legyeket a tesztegységek felső 
részéből
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A vizsgálat érvényességi kritériumai
• A referencia csoportban az utódok számában a vizsgálat végig legalább 50 %-os 

csökkenésnek kell mutatkoznia a kontroll csoporthoz képest.

• A kontroll csoportban a vizsgálat végéig minimum 400 kifejlett egyedet kell számlálnunk 
tesztegységenként (Ez a kontroll csoportban az összesen kb. 6000 talajba kevert 
hagymalégy báb 26.7 %-át jelenti.)

Tapasztalatok, megjegyzések:
• A guide-ban javasolt Dimethoát hatóanyag tartalmú (EC 400) rovarölő szer 1.1 L/ha 

kiszórási koncentrációban már 2 nappal a permetezés után kb. 90 %-os mortalitást okoz!
A reprodukcióra gyakorolt  hatása magasabb, mint 95 %.

• Tesztegységenként átlagosan 500-600 db utód a kontroll csoportban

• A hímek és nőstények nem megfelelő szétválogatása nagy szórást eredményezhet a 
párhuzamosok között! Erre vonatkozóan a guide-ban nincsen validitási kritérium 
meghatározva.
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Az eredmények értékelése

Általános:
• Reprodukcióra gyakorolt százalékos gátlás a kontrollhoz képest
• Mortalitás (29.napi-átlagos kontroll mortalitással korrigálva)
• Átlagos utódszám/holyva (♀)/párhuzamos
• Egyéb tünetek leírása

Statisztikai kiértékelés:
• NOER: A legmagasabb, hatással nem rendelkező kísérleti anyag koncentráció.
• LOER: A kísérleti anyag hatással rendelkező legalacsonyabb koncentrációja.
• ER50: a reprodukcióra 50%-os hatással lévő koncentráció (pl.: Probit analízis).
• LR50: 50 %-os mortalitást okozó kijuttatási koncentráció (pl.: Probit analízis).
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Eredmények  bemutatása egy inszekticid példáján

Test groups/ 
Number of 

beetles

Total 
number of 

living 
beetles/test 

groups

Total 
number of 

dead 
beetles/test 

groups

Percentage of 
beetles (%)

Percent 
corrected 
mortality

(%)end
dead surviving

Control 78 2 2.5 97.5 -
1. Test group 78 2 2.5 97.5 0
2. Test group 80 0 0 100 -2.56
3. Test group 79 1 1.25 98.8 -1.28
4. Test group 79 1 1.25 98.8 -1.28
5. Test group 77 3 3.75 96.3 1.28
6. Test group 69 11 13.75 86.3 11.54

Reference 
group 0 80 100 0 100.0
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Eredmények  bemutatása egy inszekticid példáján

* Significant (ANOVA with Dunnett t-Test (α=0.05) )

* *

* *

*
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Eredmények  bemutatása egy inszekticid példáján
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Összefoglalás

• Peszticidek hatásainak vizsgálata a hasznos rovarszervezeteken 
kiemelt fontosságú 

• Az Aleochara bilineata jó modellszervezet

• Reprodukciós tesztek közül az egyik legérzékenyebb

• Pontos kivitelezés mellett nagyon „jól működő” vizsgálat
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Köszönöm a figyelmet!
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