
Tápnövényeik: a keresztes-
virágú növények, repce, káposztafélék (pl.: karfiol, karalábé,
fejeskáposzta, stb.), fehér mustár, retek, karalábé, stb.

Repcebecő-, repceszár- és nagy repceormányos
(Ceutorhynchus assimilis Paykull, C. quadridens Panzer,
C. napi Gyllenhal)

Repceszár-ormányos (C.
qadridens), amit a csapda fog

A kifejlett bogarak 2,2-4 mm hosszúak, tojásdad alakúak, tompán
szürkésfehér illetve ólomszürke színűek. Ormányuk hosszú, keskeny, a
testükkel nagyjából derékszöget bezáró irányultságú. A fajok
elkülönítéséhez rovartaxonómiai ismeretek szükségesek. Petéik fehérek,
és a levélnyélbe, szárba,  illetve a becőbe (C. assimilis) fúrt üregben
találhatóak. Lárváik tejfehérek, ill. enyhén sárgásak, míg a fejtok sötétebb.
Bábjuk a talajban földbölcsőben található, 2,5-4,5 mm hosszú, világos
színű szabadbáb.

Kárképük: fő kártételük, hogy a becőben (C. assimilis), a
levélnyélben és a repceszár belsejében (C. quadridens, napi)
fejlődnek lárváik, de az imágók is károsíthatnak a virágok
furkálásával illetve kis mértékben a hámozgatással. A
károsodott becő jelentős termésveszteség mellett korábban
érik, kovad, magtermése pereg. A károsodott szár belseje
szivacsos állományúvá válik, felreped, a növény lankad, a
fejlődésben visszamarad.
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A lárva (C. qvadridens-fent,
C. napi-lent)  és kártétele, amit
meg kell előznünk

A csapdát az áttelelő hely (vagyis a TAVALYI repcetábla
gyomszegélyébe, vagy az azt szegélyező bokorsor mellé), karóhoz
rögzítve helyezzük ki úgy, hogy a lelógó sárga bemászólap alsó
sarka a talajjal érintkezzen (a lapot egy sátorcövekkel – drótdarabbal
a talajhoz is célszerű rögzíteni). A csapdázás megkezdésének
javasolt időpontja március eleje.



A CSALOMON® csapda szelektivitása: a csapda csalétke a 3 repceormányos fajon (C. assimils, C. quadridens,
C. napi.) kívül csupán bizonyos mértékig egyes káposztabolha fajokat (Phylloreta spp.), illetve kisebb számban a
káposztalegyet  (Delia radicum) csalogatja. (A káposztabolhák fogására célzott, hatékonyabb csapdakészímény
szerepel termékeink között!). A KLP+ csapdában kis számban előforduló más bogarak, legyek, stb.
véletlenszerűen kerülnek a csapdába.
A CSALOMON® csapda vonzóképessége: környezeti viszonyoktól függően 3-4 hét. Ezután a csapdában a
csalétket a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! A KLP+ “kalap” csapda érzékeny detektáláshoz
alkalmazható; továbbá a populáció mennyiségi változásait (rajzásmenetét) is jól követi, tömeges fogásra is
alkalmas. A megfelelő fogáshoz feltétlenül szükséges a csapda átlátszó fogóedényébe rovarölőszert tenni,
amely a csapdába bemászó bogarakat néhány perc alatt elpusztítja.
A csapda csalétke mind a hím, mind a nőstény ormányosokat csalogatja. Csapdánk kiválóan alkalmas a kora
tavasszal megjelenő, áttelelt bogarak első feltűnésének észlelésére, rajzásuk nyomon követésére.
Leghatékonyabban azon a helyen működik, ahol a bogarak az előző évről nagy számban telelnek (tehát az
ELŐZŐ évi repcetábla közelében). Ha itt jelzik a csapdák az ormányosok előbújását, biztosak lehetünk benne,
hogy 1-2 napon belül megkezdődik bevonulásuk az idei táblákba. A repcebecő-ormányos esetében a nyár
második felében megjelenő következő generáció nagyságának felmérésére is alkalmazható a csapda.

A                        az ATK Növényvédelmi Intézete bejegyzett védjegye.
Megrendelés / felvilágosítás: ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-
30/9824999; fax: (1)-3918655; e-mail:csalomon@atk.hu internet: <www.csalomoncsapdak.hu>.

áttelelők: tavalyi
repce helyén

azéviek: idei
repcében



A KLP+, VARs+ és VARb3z+ csapdatípusoknál feltétlenül szükséges a csapdába bemászó rovarokat elölni.
Külföldi tapasztalatok szerint jól bevált például, ha a csapda belsejét alaposan befújják háztartási rovarölő
spray-jel (pl. empetrin, permetrin, deltametrin, stb. hatóanyaggal), és ezt a befújást 8-10 naponta megismétlik.
Ezekhez a csapdatípusainkhoz alternatívaként mellékelten küldünk hengeres ragacs betétet is, azoknak, akik
számára valamilyen okból az ölöszert használata kényelmetlen.



1. Válassza szét a ragacslap párt (A)!
2-4. A tartó gyűrűbe (B) helyezze be a ragacslapot,
úgy, hogy a RAGASZTÓS FELÜLET BEFELE
nézzen!
5. Helyezze a kész hengeres ragacsbetétet a KLP
csapda fogóedényébe!
6. Helyezze rá a műanyag kúpot és állítsa össze a
csapdát a szokásos módon!

Összeszerelési útmutató Hengeres ragacsbetéthez
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Phyllotreta sp.
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Így néz ki, ha a CSALOMON®

KLP+ csapda megfogta!


