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Közel-keleti virágbogár - Oxythyrea cinctella Poda

A sokpettyes virágbogárhoz (Oxythyrea funesta) igen hasonló, nagyjából
téglalap alakú, de kisebb, 7-11 mm-es bogár. Fekete szín¦, fémes
csillogás nélküli testének felülete gyéren szŒrözött. A legfelt¦nŒbb
különbség sokpettyes virágbogárhoz képest, hogy az elŒtor az
oldalszegélyek mentén többé-kevésbé folyamatosan fehérrel
szegélyezett. A szárnyfedŒkön sok, a farfedŒn csak néhány világos folt
taláható.
Tápnövénye: a bogár mindenféle gyümölcsfa (körte, Œszibarack),
szelídgesztenye, dísznövények (pl. rózsa, pünkösdi rózsa) virágának
elpusztításával okoz kárt. Gyakran károsít gabonafélék, elsŒsorban a
rozs virágzó kalászain, de szívesen táplálkozik a keresztes és
fészkesvirágú lágyszárú növényeken is. A bogár a porzókat,

a sziromleveleket és a bibét megrágva meddŒvé teszi a virágot. Nem csak a
kinyílt virágokat, hanem a bimbókat is károsíthatja. A lárva (pajor) talajlakó;
korhadó növényi részekkel táplálkozik, kárt nem okoz.
A csapdát a gyümölcsösben az alsó ágakra, v. a törzs mellett a talaj szintjére,
illetve a talajra, karóhoz rögzítve helyezzük ki. Rendkívül lényeges, hogy a
csapda zöldessárga szín¦ tölcséres része a nap folyamán minél tovább kapjon
napfényt; az árnyékos helyen a bogarak nem szívesen repülnek bele! A
csapdázás megkezdésének  szokásos idŒpontja Törökországban május eleje,
de mindenképpen célszer¦ a virágzás kezdete elŒtt néhány nappal a
csapdákat kihelyezni!

A CSALOMON® csapda szelektivitása: csalétkünk szintetikus virág illatanyag,
mely az élénk zöldessárga szín csalogató hatását tovább fokozza. A célfajon
kávül hasonló jól fogja a sokpettyes virágbogarat, ezen kívül kis számban
foghatja a hasonló megjelenés¦, de sokkal szŒrösebb bundásbogarat (E.
hirta), a jóval nagyobb, csillogó zöldes fémfény¦ aranyos rózsabogarat
(Cetonia a. aurata) és rezes virágbogarat (Potosia cuprea).
Lucernás közelében lucernacincérek (P. floralis) is berepülhetnek.

A bogár, amit a csapda fog

A bogár  kártétele, amit meg
kell elŒznünk



A közel.-keleti virágbogár hazánkban nem honos, pontomediterán faj( ld. az elterjedési térképet a következŒ
dián), rendszeres károkat okoz Törökországban, Szíriában, Iránban és a környezŒ országokban. Ellene a
védekezés az elŒrejelzésen kell hogy alapuljon. A csapdák alkalmazása sokkal egyszer¦bb és kevésbé
munkaigényes, mint az eddig szokásosan alkalmazott módszereké, viszont érzékenyen jelzik a kártevŒ
megjelenését. ægy a betelepülés iránya, a fertŒzési gócok könnyen behatárolhatók, majd felszámolhatók.

Ezek a fajok szintén okoznak károkat a virágok megrágásával, tehát
befogásuk nem elŒnytelen. (A bundásbogár[1], az aranyos és rezes
virágbogarak[2], ill. a lucernacincér[3] fogására speciálisan célzott csapdák is
kaphatók – ld. ingyenes terméklistánkat!). Más rovarfaj berepülését eddig
csak véletlenszerŠen észleltük.

A CSALOMON®
 csapda vonzóképessége: környezeti viszonyoktól függŒen

3-4 hét után lassan csökkenhet. Ezután a csalétket a biztonságos
rajzáskövetés érdekében cserélje frissre!
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A nagy fogókapacitású VARb3z csapda
típus nagyszámú bogarat képes befogni,
tehát a kártevŒ gyérítésére, és a kártétel
szintjének csökkentésére is alkalmas!
EbbŒ l a szempontból elŒny, hogy
csapdánk mind a hím és nŒstény bogarat
befogja. (A csapdába esett bogarak már
bizonyosan nem fogják gyümölcsfáink
virágait károsítani!)

Igen erŒs kártételnél szükséges lehet
egyéb védekezést is alkalmazni. Ez - a
beporzó méhek kímélését figyelembe
véve – csak az adott kultúrában
engedélyezett szerrel, méhkímélŒ
technológiával történhet[4].

Az O. funesta  elterjesési
térképe [5] és [6] nyomán

Az O.cinctella elterjesési
térképe [5] és [6] nyomán

Ha a bogaraknak a peterakás céljára csalogató peterakóhelyeket készítünk (felásott talaj szalmaszecskával
keverve, növényi maradványokkal letakarva), a kikelŒ lárvák talajinszekticidekkel elpusztíthatók[4].
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Így néz ki, ha a CSALOMON® VARb3z csapda megfogta!
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