
 Az aranyos rózsabogár nagyjából téglalap alakú, 14-23 mm-s, élénk
fémfény¦, legtöbbször aranyoszöldes bogár. A szárnyfedŒkön néhány
harántos, vékony fehér folt van. A lábszárakon soha sincs fehér
térdfoltocska. A  rezes virágbogár igen hasonló, általában olajoszöld szín¦,
hasoldala fémes ibolyalila. Lábszárain fehér térdfoltocska van. A két fajt
legkönnyebben a mellközép nyúlványa alapján lehet megkülönböztetni: ez
az aranyos rózsabogárnál gömböly¦ gombban, míg a rezes virágbogárnál
lapos nyúlványban végzŒdik.

Aranyos rózsabogár / rezes virágbogár -
Cetonia a. aurata  L. / Potosia cuprea  F.

A bogár, amit a csapda fog
 Tápnövénye: a bogarak kárt elsŒsorban virágok, rózsa, nŒszirom, más dísznövények, stb.) megrágásával okoznak.
Az utóbbi években egyre több helyrŒl jelezték ezen kívül károsítását éredŒ Œszibarackon és kajszin is. A bogarak a

 A CSALOMON®  csapda szelektivitása: csalétkünk virág illatanyag,
melynek csalogató hatását az élénk kék szín tovább fokozza. Az
aranyos rózsabogáron és a rezes virágbogáron kívül nagy számban
foghat sokpettyes virágbogarat (Oxythyrea funesta). Ez jóval kisebb
(10-14 mm), fémfény¦ fekete, enyhén szŒrös, szárnyfedŒjén
fehérfoltokkal. Ez a faj szintén okozhat károkat a virágok / gyümölcsök
megrágásával, tehát befogása nem elŒnytelen. HelytŒl függŒen
jelentŒs mennyiségben jöhet még a csapdákba a szintén kártevŒ
bundásbogár (Epicometis hirta) is (erre a fajra célzottan optimalizált
csapda is kapható!). Csapdáink virágbogár fogását megnövelhetjük, haVARb3k csapda,
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Cetonia aurata

 gyümölcs héja alá lyukat rágnak, így felületes szemlélŒ nem is veszi észre, hogy a gyümölcs "lyukas". A lárva
(pajor) talajlakó; korhadó növényi részekkel táplálkozik, kárt nem okoz.
 A virágbogár csapdát a gyümölcsösben az alsó ágakra, dísznövény-ültetvényben a virágok szintjén, karó mellé
rögzítve helyezzük ki. Rendkívül lényeges, hogy a csapda  kék szín¦ tölcséres része a nap folyamán minél tovább
kapjon napfényt; az árnyékos helyen levŒ csapdába a bogarak nem szívesen repülnek bele! A csapdázás

 megkezdésének szokásos idŒpontja május eleje, de mindenképpen célszer¦ a barackérés
kezdete elŒtt néhány nappal kirakni a csapdákat!
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egy-egy negyed almát helyezünk a fogóedénybe. Ebben az esetben viszont számolhatunk más rovarok
(darazsak, lepkék, stb.) berepülésével is, melyek az erjedŒ gyümölcs illatára szállnak a csapdába.
A CSALOMON® csapda vonzóképessége: környezeti viszonyoktól függŒen 3-4 hét után lassan csökkenhet.
Ezután a csalétket a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje frissre!
A virágbogarak elleni védekezésben a csapdák alkalmazása sokkal egyszer¦bb, mint az eddig szokásosan
alkalmazott módszereké, továbbá a csapdák érzékenyen jelzik a kártevŒ megjelenését. Így a betelepülés
iránya, a fertŒzési gócok könnyen behatárolhatók, majd felszámolhatók. A nagy fogókapacitású VARb3k
csapda típus a kártevŒk gyérítésére, és a kártétel szintjének csökkentésére is alkalmas! ElŒzetes
megfigyeléseink alapján a csapdázás akkor lehet eredményes, ha a csapdákat 10 - 15 m-es kötésben
helyezzük ki, és követjük velük a kártétel lehetséges helyét (pl. az érés elŒtt álló Œszibarack fajtákat)[1]. Ha a
bogaraknak a peterakás céljára csalogató peterakóhelyeket készítünk (felásott talaj szalmaszecskával
összekeverve, növényi maradványokkal letakarva), a kikelŒ lárvák talajinszekticidekkel könnyen
elpusztíthatók[2].
[1] Voigt E. és mtsi, Agrofórum, 16:63-64, 2005(2).  [2] Jermy T., Balázs K. (szerk.) A növényvédelmi állattan
kézikönyve IIIA. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.
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Így néz ki, ha a
CSALOMON® VARb3k

csapda megfogta!

© MTA NKI 2008


	nextpage: 
	firstpage: 


