
Scaphoideus titanus   lárva és imágó határozási segédlet,
gyűjtési módszerek

1. Életmódja: 

Az amerikai szőlőkabóca egynemzedékes, tojás alakban telelő faj. A nőstények  a tojásaikat a
két éves cser foszló kérge alá helyezik. A lárvák kelése időjárástól függően elhúzódó, május
közepétől egészen július második dekádjáig tarthat. Az L1-L3 lárvák főleg a hajtások alsó
leveleinek fonákán tartózkodnak, közel azokhoz a vesszőkhöz, ahová a nőstények tojásaikat
lerakták.  Az  imágók  július  elejétől-közepétől  jelennek  meg  –  először  a  hímek,  később  a
nőstények  –,  és  egészen  szeptember  végéig,  október  elejéig  jelen  vannak.  A  rajzáscsúcs
időjárástól függően július vége-augusztus közepe közötti időszakra esik.

Tojás: 

Fotó: Situation in Flavescence dorée infected areas in Croatia. Željko Budinšćak, Ivana Križanac,
Jelena Plavec. Institute for Plant Protection, CCAFRA, Zagreb



Fotó: Situation in Flavescence dorée infected areas in Croatia. Željko Budinšćak, 
Ivana Križanac, Jelena Plavec. Institute for Plant Protection, CCAFRA, Zagreb

Fotó. Ivo Tosevski

Lárvastádiumok:  A  többi  kabócafajhoz  hasonlóan  a  S.  titanus is  öt  lárvastádiummal
rendelkezik. Az első stádiumú lárva hossza 1,5-1,8 mm, a fej megnyúlt, a csápok viszonylag
hosszúak. A test fehéres színű, az utolsó potrohszelvényen mindkét oldalon egy-egy fekete,
rombuszalakú  folt  található.  Az  L1,  L2,  és  L3  stádiumú  lárvák  hasonlóak  egymáshoz,
elsősorban  méretben  különböznek  egymástól.  Színük  sárgás-fehér.  Az  L1-es  és  L2-es
lárvastádium  csak  méretben  különbözik  egymástól,  azonban  az  L2-es  és  L3-as  stádiumú
lárvák elkülöníthetőek a piros karikával jelölt rész alapján (a szárnykezdemények alakja). A
negyedik  (L4) és  ötödik  (L5)  stádiumú lárvák 4,3-5,2 mm hosszúak és  már  megjelennek



rajtuk a kifejlett  imágóhoz hasonlító  színek.  A fej  megnyúlt,  és  gyakran  már  okkersárgás
foltok láthatók rajta. A test sárgás színű, a szárnykezdemények gyakran okkersárgák. A toron
és  a  potroh  egy  részén  barnás-feketés  foltok  találhatók.  Az  utolsó  potrohszelvényen  jól
láthatók a fekete foltok. Kitűnő lárvahatározó kulcsot közöl della Giustina és mtsai (1992). (1.
és 2. ábra).

1. ábra. A Scaphoideus titanus lárvastádiumainak feje és torszelvényei della Giustina,1992 után (hátoldali
nézet): a. L1, b. L2, c.L3, d. L4 (a méretvonal hossza 0,5 mm), e. L5 (a méretvonal hossza 1 mm).

2. ábra. A Scaphoideus titanus lárvastádiumainak potrohvége della Giustina,1992 után (hátoldali
nézet): a. L1, b. L2, c.L3, d. L4, e. L5 (a méretvonal hossza 0,5 mm)



L1-es lárvastádium:

Fotó: Zsolnai Balázs

 



L2-es lárvastádium:

 

L3-as lárvastádium:



L4-es lárvastádium:

        
Fotó: Zsolnai Balázs

Fotó: Ivo Tosevski

L5-ös lárvastádium:

  



Levedlett lárvabőr:

Fotó: Zsolnai Balázs

Fotó: Dér Zsófia



Imágó: A  kabóca  közepes  termetű,  a  hím  4,5-5,2  mm,  a  nőstény  5,2-6,0  mm  hosszú.
Viszonylag  könnyen  felismerhető  jellegzetes  színezetéről  és  a  fejtető  alakjáról.  A  fejtető
enyhén csúcsos, elülső élén fekete csík fut végig. A fejtető, az előhát és a pajzs világosbarna-
narancssárga  alapszínezetű,  markáns  mintázattal.  A  hasi  oldal  világos,  fehéres  színű.  A
fejtetőn egy, az előháton kettő barnás-narancsos színű harántsáv, a pajzsocskán pedig három
hasonló színű folt látható. Az elülső szárny okker-barnás alapszínű, melyben fehéres és fekete
foltok  vannak.  A  szárnyerezet  sötétbarna,  olykor  fekete  színű.  A  nőstények  potrohvége
hegyes,  a  hímeké  tompa  végű.  A fajjal  kapcsolatos  részletes  taxonómiai  ismertetést  della
Giustina (1989) adta meg.

Scaphoideus titanus hím és nőstény imágó (Fotó: Zsolnai Balázs)

Scaphoideus titanus nőstény imágó (Fotó: Zsolnai Balázs)



Scaphoideus titanus nőstény imágó (Fotó: Forrás: Situation in Flavescence dorée infected areas in
Croatia. Željko Budinšćak, Ivana Križanac, Jelena Plavec. Institute for Plant Protection, CCAFRA,

Zagreb)

Fotó: Dér Zsófia



Scaphoideus titanus imágók sárga ragacslapon:



Fotók: Kun Ágnes



2. Csapdázási módszerek, gyűjtő eszközök

2.1. Lárvák csapdázási módszerei

Az amerikai szőlőkabóca egynemzedékes, tojás alakban telelő faj. A nőstények  a tojásaikat a
két éves cser foszló kérge alá helyezik. A lárvák kelése időjárástól függően elhúzódó, május
közepétől egészen július első dekádjáig tarthat. A lárvák és a nimfák főleg a hajtások alsó
leveleinek fonákján tartózkodnak, közel azokhoz a vesszőkhöz, ahová a nőstények tojásaikat
lerakták. 
A  kabócák  ültetvényen  belüli  jelenlétének  és  lárvastádiumainak  meghatározásához
alapvető fontosságú a szőlőtőkék vizuális és alapos vizsgálata. Különösen az alsó levelek
fonákján kell keresni a lárvákat, a leveleket óvatosan megfordítva. A vizsgálat végezhető
még fűhálóval (bogárháló) vagy kopogtatással is. Fűháló használata esetén a fűhálót a szőlő
lombozatába  kell  helyezni  és  kézzel  a  felette  lévő  hajtásokat  megrázni.  A  fűhálózás
végeztével  a  hálót  vagy  a  fejünkre  húzzuk,  és  rovarszippantó  segítségével  összegyűjtjük
belőle,  amire  szükségünk  van,  vagy  középen  összefogjuk,  hogy  a  begyűjtött  rovarok  ne
szökhessek  ki  belőle.  Ezt  követően  vagy  óvatosan  szétnyitjuk  a  földön  a  hálót  és
rovarszippantó  segítségével  összegyűjtjük  a  rovarokat,  vagy  pedig  a  háló  tartalmát  egy
nejlonzacskóba ürítjük. A zacskóba vagy ecet-éteres vattát teszünk, vagy pedig mélyhűtőbe
tesszük a rovarok elölése végett. A kopogtatást két féle módon végezhetjük. Egyik esetben a
szőlőtőke  alá  nylont  vagy  valami  lepedőt  helyezünk.  Ezt  követően  egy  bármilyen  rúd
segítségével a szőlő hajtásait  megütögetve (kopogtatva) a hajtásokon lévő rovarok a szőlő
alatti  részre  hullnak.  A  másik  esetben  a  kopogtató  ernyőt  a  szőlő  lombozatába  vagy alá
helyezzük és kopogtatással  a rovarok belepotyognak.  A kopogtatás  hatékonysága azonban
jóval elmarad a vizuális és fűhálós gyűjtéstől a lárvák mozgékonysága miatt.  Lombszívóval
szintén végezhető a lárvák gyűjtése,  azonban ez egy költségesebb megoldás,  mint  a többi
ismertetett megoldás.

2.2. Lárvák gyűjtésének eszközei

Fűháló szétszedett állapotban



  
Fűháló összeszerelt állapotban             Kopogtató ernyő

Rovarszippantó

Rovarszippantó gyűjtőüvegekkel (Fotó: Zsolnai Balázs)



Az amerikai szőlőkabóca gyűjtése fűháló segítségével a szőlő lombjából (Fotó: Zsolnai Balázs)



A fűhálóba gyűjtött rovarok megtekintése (Fotó: Zsolnai Balázs)

2.3. Imágók csapdázási módszerei

Az imágók  időjárástól  függően július  elejétől-közepétől  jelennek meg  – először  a  hímek,
később  a  nőstények  –,  és  egészen  szeptember  végéig,  október  elejéig  jelen  vannak.  A
rajzáscsúcs július vége-augusztus közepe közötti időszakra esik.
Az imágók ültetvényen belüli jelenlétének észlelésére kiváló eszköz a sárga vagy zöldessárga
ragadós színcsapda. Ennek segítségével kideríthetjük, hogy az elvégzett növényvédő szeres
kezelés sikeres volt-e, illetve hogy vannak-e újabb betelepülő imágók az ültetvényünkben.
A ragacsos sárgalapokat a szőlő lombozatban 1,5 méter magasra vagy szemmagasságban, a
hajtásra, a vesszőre vagy a támrendszerre erősítve kell kihelyezni.
A  csapdák  kihelyezésének  az  ideje  az  L4-es  lárvák  megjelenése,  hiszen  ezt  követően
körülbelül  10  nappal  jelennek  meg  az  első  imágók.  A  fogások  leolvasása  10  naponta
történjen. A színcsapda vonzóképessége kirakás után nagyjából 1-2 hétig, vagy a ragacslap
beteléséig  tart,  ezután  javasoljuk  újra  cserélni.  A használt  színcsapdákat  ragadós felükkel
befelé, szív alakban hajtsuk össze és úgy tároljuk, illetve szállítsuk.



2.4. Imágók gyűjtésének eszközei

10 × 16 cm-es sárga ragadós színcsapda (Fotó: Zsolnai Balázs)

A sárga színcsapdák rögzítése az ültetvényben



Szállításra előkészített sárga színcsapdák (Fotó: Zsolnai Balázs)


