
  A társas redŒsszárnyú darázsfajok teste sárga, fekete csíkokkal,
foltokkal díszített. Potrohuk végén lévŒ fullánkjukkal érzékenyen
szúrnak, amely komolyan veszélyeztetheti a megcsípett személy
egészségét; a lódarázs (Vespa crabro) esetében halálos szúrást is
feljegyeztek!
   Az áttelelt nŒstény tavasszal fészket épít, ahol a nyár elején
megjelenŒ dolgozók fejlŒdnek, folyamatosan kelnek ki. Fajtól függŒen a
fészkek néhány tucat, ill. sok tízezer dolgozót is nevelhetnek.

Darázs fajok - Vespa spp.

V. germanica    és   V. crabro

A darázs kártétele, amit
meg kell elŒznünk

FŒként a szŒlŒt, körtét károsítják, de a szilvát, barackot, almát is. A darázscsaládok gyümölcséréskor érik el
legnagyobb egyedszámukat. Hosszú, száraz Œsz esetén magasabb kártétellel számolhatunk.
   A csapdát 0,5 - 1,5 m magasan, v. talajszinten helyezzük el, föltétlenül napos helyen! A darazsak szívesen
keresik fel a nap által jól sütött, kiálló ágakat, házsarkokat, míg árnyékban nemigen keresgélnek. A csapdázás
megkezdésének javasolt idŒpontja július eleje, vagy amikor kellemetlenül fölszaporodnak a darazsak, (pl.
gyümölcsérés  idején.)

•1 rész sör (jól bevált pl. a világos sörök)
•1 rész narancslé (jól bevált pl. 100%-os rostos narancslé)
•1 rész 2%-os bórsav oldat   (készítése: 1 l meleg vízben oldott 20 g bórsav;
patikában kapható).
A bórsavas oldat elhagyható; funkciója az, hogy a megfogott rovarok bomlását,
a kellemetlen, rothadó szagok fejlŒdését  csökkentse; a fogásra nincs
befolyással.
  A fenti keverék már maga is jól csalogatja a darazsakat. Ha CSALOMON®

rásegítŒ csalétket is teszünk a csapdába (szokásos módon a csapdatetŒhöz
rögzítve), a fogást jelentŒsen megnövelhetjük. A rásegítŒ csalétek szabadföldön
4-6 hét elmúltával fokozatosan elveszti hatását, ilyenkor célszer¦ frissre
cserélni!

A CSALOMON®  VARL darázscsapda alsó fogóedényébe öntsünk 0,2-0,3 liternyit az alábbi folyadékból (a
fogóedényt tartó gumit feszítsük meg, nehogy a folyadék súlya a fogóedényt kifordítsa a csapdatest aljából!):

A darazsak általában ragadozók, de édes nedvekre is szükségük van, ezért
az érett gyümölcsöket kikezdik, kirágják. Gazdasági kárt ezzel okoznak.
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RásegítŒ csalétkünk elsŒsorban a kecskedarazsat (Vespa vulgaris), a német darazsat (V. germanica) és a
lódarazsat (V. crabro) csalogatja, a papírdarazsakra (Polistes spp.) azonban nincsen hatással. Egyáltalán NEM
csalogatja  a háziméhet (Apis mellifera). A  csalétek a húslegyek (Sarcophagidae) számos képviselŒjét is 
vonzza, a házilegyet (Musca domestica) nem. A sör/narancslé keverék illata a darazsakon kívül egyéb lepke és
más rovarfajt is csalogathat, melyek között sok kártevŒ akad; ezek megfogása elŒnyösnek bizonyulhat!
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A csapdák használatával gyéríthejük a kellemetlenkedŒ
darazsakat kertünkben, gyümölcsösünkben. Az
értékesebb gyümölcsöket emellett zacskózással is
megvédhetjük. Még célravezetŒbb, ha felderítjük a közeli
darázsfészkeket és este, amikor a darazsak
visszavonulnak, elpusztítjuk Œket. Több csapdát
hálószer¦en kihelyezve a fogások összehasonlításával
meghatározhatjuk a darázsfészkek irányát, helyét.
Gyérítésre a legjobb módszer, ha a csapdát késŒ Œszig
(november) ill. koratavasszal (márciustól) folyamatosan
üzemeltetjük, mert ekkor a fészekalapító nŒstényeket
tudjuk befogni, aminek eredményeképpen környékünkön
kevesebb lesz a darázsfészek.
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Így helyezze a
darázs rásegítŒ
csalétket a VARL
csapdába!



Így néz ki, ha a CSALOMON®

VARL csapda megfogta!
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