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Európában Görögország-
ban, Olaszországban, Dél-

Franciaországban, Németor-
szágban a Rajna mentén,
Svájcban, valamint hazánk-
ban okozott feltûnô mértékû

károkat. Tömeges elôfordulá-
sának okai jelenleg még nem
ismeretesek, de nem hagyha-
tó figyelmen kívül, hogy elsô-
sorban olyan ültetvényekben
okozott károkat, ahol valami-
lyen oknál fogva a ragadozó
atkák hiányoznak vagy szá-
muk minimálisra csökkent.

Tünetei 
összetéveszthetôk

A rügyfakadáskor megtáma-
dott hajtáson, levélnyélen, le-
vélen parás foltok képzôd-
nek, amelyek a fertôzés mér-
tékétôl függôen  a hajtás
egész felületére kiterjedhet-
nek. A kezdeti stádiumban
fertôzött  levelek növekedése
a szívogatás helyén csökken
vagy leáll, és azon a felületen
késôbb szabálytalan alakú lyu-
kak képzôdnek. Az erôsen ká-
rosított hajtás törpe növésû
marad, a levéllemez színe felé
kanalasodik. A késôbb megtá-
madott levélen 1–2 mm nagy-
ságú vörösesbarna foltok je-
lennek meg. A megtámadott
bogyó héján parás foltok ala-
kulnak ki.

Tekintettel arra, hogy a
szôlôtripsz és a szôlôlevélatka
által okozott kárkép részlete-
sebb vizsgálat nélkül köny-
nyen összetéveszthetô, nin-
csenek pontos ismereteink a
korábbi kártételeirôl, annak
mértékérôl.

A rügyfakadást követôen a
károsított fiatal hajtásokon
az áttelelt tripsz „feltûnôen”
nagy egyedszámban fordul-
hat elô. A nyár folyamán vál-
tozó egyedszámban folyama-
tosan jelen van a szôlôültet-

vényekben, de a nagy levél-
felületen eloszolva gyakorla-
tilag észrevétlen marad. Így
egyedszámának változását,
csökkenését vagy növekedé-
sét az idôjárási viszonyok és
természetes ellenségeik gya-
korisága vagy a más kártevôk
ellen alkalmazott rovarölô
szerek  hatása az egész te-
nyészidôszak folyamán mesz-
szemenôen befolyásolhatja,
anélkül, hogy errôl tudomá-
sunk lenne. 

Színcsapdával 
megfigyelhetô

Tavasszal az áttelelt egyedek
szívogatnak a fiatal hajtáso-
kon és okozhatnak meglepe-
tésszerû károkat, amit késôbb
a bogyókon kialakuló pará-
sodás követhet. A károsodá-
sok megelôzése érdekében a
rügyfakadást követôen rövid
idôn belül szükséges rovarölô
szerrel permetezni. A rovar-
ölô szerek többségével szem-
ben érzékeny.

A „váratlan” tavaszi kárté-
tel megelôzésére idôben kell
tájékozódni arról, hogy meny-
nyiben és milyen mértékben
van jelen a szôlôtripsz az ül-
tetvényben. Ennek egyik  egy-
szerû módja a ragacsos felüle-
tû színcsapdákkal végzett fel-
vételezés. Vizsgálataink sze-
rint erre a célra a zöldessárga
színû CSALOMON® SZz szín-
csapda alkalmas. A fogott ro-
varok között a szürkés-sárgás
színû szôlôtripsz a hímek
potrohának végén lévô, eny-
hén meggörbült erôs fekete
színû serte alapján kézi nagyí-
tó segítségével is jól felismer-
hetô. 

Jenser Gábor, 
Szénási Ágnes

(Növényvédelmi Kutató Intézet,
Szent István Egyetem, Gödöllô)

A szôlôtripsz kártételének megelôzése
A szôlôtripsz (Drepanothrips reuteri) Európában ôshonos faj, elôfordulása szôlôn 
az 1900-as évek elejétôl ismert. Az elsô számottevô kártételét viszont 
Kaliforniában figyelték meg, ahol behurcolását követôen szaporodott el. 

A szôlôtripsz nôsténye 0,7-
0,8 mm hosszúságú, szür-
késsárga színû. A csápja 6
ízbôl áll és a világos csáp
utolsó ízei szürkésbarnák.
Az elôtor hátsó szegletén
egy sötét árnyalatú serte he-
lyezkedik el. Az elülsô
szárny szürkés árnyalatú, az
elsô harmadban hirtelen,
majd fokozatosan keske-
nyedô. A felismerését meg-
könnyítô jellegzetes morfo-
lógiai bélyeg a hím potrohá-
nak végén lévô hosszú, íve-
sen meghajló vastag fekete
serte. Ez jelentôsen meg-
könnyíti a ragacsos felületû
színcsapdák által fogott
szôlôtripsz felismerését.

Eltérôek a nemzedékei-
nek számára vonatkozó
adatok. Magyarországon az
eddigi vizsgálatok adatai
szerint évenként valószínû-
leg 3-4, egymást átfedô
nemzedéke fejlôdik. 

Ôsszel a kifejlett nôsté-
nyek a tôke fás részeire, a
kéregrepedésekbe vonul-
nak telelésre, végered-
ményben kisebb felületen
csoportosulnak.

Apró,
szürkéssárga

A szôlôtripsz hímje 

a potrohán lévô 

fekete sertérôl könnyen 

felismerhetô

▲ Zöldessárga 

színcsapdával figyelhetô

meg a tripszek jelenléte

▲ Kora tavasszal jönnek elô

az áttelelt nôstények
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