
A bogár 10-16 mm hosszú, 4-6 mm széles. Feje kissé
megnyúlt, a barkókra jellemz�en vaskos, ormányszer¦.
Alapszíne fekete, teste nagy részét szürke pikkelyek
fedik. Potrohának hasi oldala világos szín¦, rajta több
fekete folt  díszeleg. Nagyon hasonló a hazai lisztes
répabarkóhoz (Bothynoderes punctiventris).

Conorrhynchus répabarkó - Conorrhynchus
(Cleonus) mendicus Gyll.

megjelenés detektálása), vagy az idei, kel� répatáblába, ill.
gyomszegélybe, (ha célunk a bevonulás követése, ill.
gyérítés). A csapdázás megkezdésének szokásos id�pontja
március közepe (Olaszo., Emilia Romagna).

A CSALOMON®  csapda szelektivitása (Olaszországi
tapasztalatok alapján): a csapda hatóanyaga csak a
Conorrhynchus répabarkót csalogatja. Keleteurópában a
célfajon kívül hasonló jól fogja a lisztes répabarkót is.

Mivel talajcsapdáról van szó, a földön mászkáló él�lények
(rovarok, pókok, esetleg csigák) véletlenszer¦en a csapdába
juthatnak. Célszer¦ a csapdát rendszeresen (legalább
hetente) üríteni, mert az elpusztult rovarok bomlásakor

Tápnövénye: cukorrépa, takarmányrépa, valamint
számos gyomnövény.

Kárképe: hasonlóan a lisztes répabarkóhoz, a bogár a
levelek karéjozásával kezdi, majd tarra rágja a növényt.
A lárva a répa gyökerén sekély, vályú alakú, hosszanti
berágást okoz. Több lárva el is pusztíthatja a növényt.

A feromoncsapdát a talajra helyezzük ki, a tavalyi
répatábla körüli gyomszegélybe, (ha célunk a legkorábbi
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A bogár, amit
a csapda fog

A lárva kártétele, amit  meg kell el�znünk



keletkez� b¦zanyagok - a szezon el�rehaladtával - igen sok futó-, ill. dögbogarat (Carabidae, Silphidae)
csalogathatnak a csapdába.

A CSALOMON® csapda vonzóképessége: környezeti viszonyoktól függ�en 6-8 hét. Ezután a csapdában a
csalétket a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! Javasolt csapdatípus: TAL csapda, de a
csalétkünk más, hagyományos talajcsapdákban is használható. A fogás hatékonyabb, ha szabadforgalmú 
 inszekticidet�teszünk a csapdába.

A Conorrhynchus répabarkó hazánkban nem honos, legközelebb Olasz-, vagy Franciaországban, ill. még
délebbre, Északafrikában találkozhatunk vele.

A csapdákkal más módszereknél érzékenyebben észlelhetjük a kártev� megjelenését területünkön, s
követhetjük a rajzás menetét. A betelepülés iránya, a fert�zési gócok könnyen lokalizálhatók, majd
felszámolhatók. A csapdákkal a bogarak gyérítése, így a bogárkár csökkentése is lehetséges; ehhez a
lisztes répabarkón szerzett el�zetes tapasztalatok alapján 15-30 csapda/ha szükséges.
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Conorrhynchus mendicus répabarkó
szokásos rajzásmenete Olaszországbanegy csapda tipikusfogásai

(heti kétszeri leolvasás mellett
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Conorrhynchus
mendicus

Így néz ki, ha a CSALOMON® TAL csapda megfogta!
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A CSALOMON® TAL csapdát
könnyen elhelyezhetjük a
talaj felszínén (nem
szükséges beásni!), a
felmászó rámpákra helyezett
néhány talajrög helyben tartja
a csapdát szeles id�ben is!

A megfogott bogarak könnyen
eltávolíthatók a csapdából.
(A képen a fogás Bothynoderes (Cleonus)
punctiventris bogarakból áll.)

Ha szükséges, a csalétek
hagyományos talajcsapdákkal
is használható!
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