
 Az apró bogár 1,5-2,7 mm hosszú. Színe sötétzöld, kék vagy zöld,
fémesen fénylŒ. Lábai sötétek, kivéve az elülsŒ párat, amely
vörösesbarna. Az igen hasonló, a Meligethes nembe tartozó közeli
rokonfajoktól az elülsŒ lábszár eltrŒ fogazása, és más, csak szakértŒ
szamára értékelhetŒ különbségek alapján különböztethetŒ meg.
 A lárva tápnövénye: repce, fehér vagy angol mustár, tarlórépa,
káposztafélék, továbbá más keresztesvirágú növények. Kárképe: a
bogár a bimbós állapotban levŒ repcevirágon a peterakás céljából a
bimbóba oldalt berág, károsítva a virág generatív szerveit, majd az
egész bimbó elszárad és lehull, a virágnyelek felkopaszodnak. A
kinyílt virágokban elsŒsorban virágport fogyaszt. A kifejlett bogár a
legkülönfélébb virágokon táplálkozhat .

Repce-fénybogár - Meligethes aeneus  Fabr.

A fŒ kárt a
kifejlett bogár
rágása okozza

 A csapdát a vizsgált növénykultúra közelébe, a talajra, vagy a
növényzet tetejének szintjére helyezzük ki. A csapdázás
megkezdésének javasolt idŒpontja március eleje. Ha célunk az
áttelelŒ bogarak megjelenésének korai észlelése, annak a
táblának a gyomszegélyébe célszer¦ a csapdát kihelyeznünk,
ahol az elŒzŒ évben volt repcetermesztés! Itt ugyanis az áttelelŒ
populáció a gyomszegélyben felszaporodik, és megjelenésüket
korábban, megbízhatóbban észlelhetjük! Amikor az áttelelŒ
bogarak megjelennek csapdánkban, ez megadja betelepülésük
idŒpontját is az idei repcetáblákba.
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A CSALOMON®  csapda szelektivitása: a csapda a repce-fénybogáron kívül fogja a más, kártevŒ Meligethes



 Csapdánkkal kiválóan észlelhetŒ a bogarak koratavaszi megjelenése és követhetŒ rajzásmenete. Ha szükség
van védekezésre szigorúan csak az engedélyezett szereket vegye igénybe (méhkímélés!).[1]
Tapasztalat szerint a repce-fénybogár napsütésben gazdag, nem túl csapadékos tavasszal jeletkezik tömegesen.
Száraz tavaszok után következŒ populációk általában kisebbek.[2]
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fajokat (M. coracinus, M. viridescens, M. picipes, M. nigrescens) is. E fajok elkülönítéséhez magasfokú
rendszertani ismeretek szükségesek. Mivel a csapda csalétke szintetikus virágillat-anyagokat tartalmaz, ezekre
számos vadméh és poszméh faj is válaszol, különösen a koratavaszi idŒszakban. E hasznos rovarok csapdába
esését megakadályozza a helyesen felszerelt „méhsz¦rŒ rácsocska”, melyet a csapdához mellékelten talál.
  A CSALOMON® csapda vonzóképessége: környezeti viszonyoktól függŒen 3-4 hét. Ezután a csapdában a
csalétket a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! A VARb3z+ módosított varsás csapda egyesíti
azokat a szín- és illatingereket, melyek a repce-fénybogarat különösen erŒsen csalogatják. A csapda
fogóedényébe jutott bogarakat célszer¦ elölni.

[1] NövényvédŒ szerek, termésnövelŒ anyagok. Évente megjelenŒ kiadvány, beszerezhetŒ: megyei NövényvédŒ
(NTSZ) Állomások; www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu). [2] Balázs K. és
Jermy T, A növényvédelmi állattan kézikönyve 3A. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.
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A KLP+, VARs+ és VARb3z+ csapdatípusoknlál,�feltétlenül szükséges a csapdába bemászó rovarokat elölni.
Külföldi tapasztalatok szerint jól bevált például, ha a csapda belsejét alaposan befújják háztartási rovaröl Œ
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 gy¦r¦be (B) helyezze be a ragacslapot, úgy, hogy a
RAGASZTÓS FELÜLET BEFELE nézzen!
5. Helyezze a kész hengeres ragacsbetétet a csapda fogóedényébe
és állítsa össze a csapdát a szokásos módon!

Összeszerelési útmutató Hengeres ragacsbetéthez
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Táplálkozó repce-fénybogarak



Olyan esetekben, amikor a szintetikus virágillatanyagot tartalmazó csalétek méheket,
poszméheket is csalogat (pl. repce-fénybogár csapda), ezeknek a hasznos

rovarfajoknak a fogása megakadályozható a "méhkisz¦rŒ rácsocska" (a . repce-
fénybogár csapda része) használatával!

A "MÉHKISZÙRÃ RÁCSOCSKA" HASZNÁLATA



Így néz ki, ha a CSALOMON® VARb3z+ csapda megfogta!

Foto: Jurkó V.
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VARb3z+ csapda
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