
 A lepke testhossza 7-9 mm, szárny-fesztávolság: 15-20 mm. ElülsŒ szárnyának
színe: világosbarnától okkersárgáig változik, két sötét harántsávval. Hátsó szárnya
világosszürke.
 A hernyó tápnövénye: alma, Œszibarack, kajszi. Kárképe: tavasszal a rügyek kiodva-
sítása, a fiatal hajtások összeszövése, rágása, a nyár második felében a terméshez
szŒtt levél alatt a gyümölcs felületén szabálytalan rágáskép látható. Különösen a
h¦vös nyarú években okoz nagy károkat.
A CSALOMON® feromoncsapdát 1,5-2 m magasságban, a lombkoronába (lehetŒleg
lombos ágra) akasszuk. A csapdázás megkezdésének javasolt idŒpontja május eleje.
A CSALOMON® csapda szelektivitása: kis mennyiségben foghat egyéb sodrómoly
(Tortricidae) fajokat. ElsŒsorban májusban nagyobb mennyiség¦ Procus latruncula

Almailonca  – Adoxophyes  orana   F.v.R.

A lepke, amit a csapda
fog

A lárva kártétele, amit meg kell
elŒznünk

bagolylepkét foghat, mely az almailoncánál valamivel nagyobb méret¦ és szárnyának alapszíne feketés (a
szárnyvégen fehéres folttal). A nyugati országrészben tavasszal foghat Mamestra pisi bagolylepkét, amely jóval
nagyobb az almailoncánál.
A CSALOMON  ® csapda vonzóképessége: környezeti viszonyoktól függŒen 4-6 hét. Ezután a csapdát a bizton-
ságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! Ragacslapcsere: a fogástól függŒen, szükség szerint (általában 7-
10 naponként).
Feromoncsapdáinkkal idejében észlelhetjük a kártevŒ rendszeresen elŒforduló hirtelen felszaporodását. Leghatá-
sosabb a védekezés a frissen kikelt kis hernyók ellen. Hollandiai tapasztalatok szerint az elsŒ tojáscsomók a
hímek csapdába repülésének kezdete után 2-3 nappal jelennek meg; a kis hernyók kikeléséig 18°C-on kb. 12
nap, 25°C-on kb. 7 nap szükséges [1].

A  védekezésre ajánlott szerek használható k [2,3]. A
rovarölŒszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó
munka- és egészségvédelmi elŒírásokat!
Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [3]
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Sikerre akkor számíthatunk, ha a csapdák ragacslapjait jóval megtelésük elŒtt, rendszeresen frissekre
cseréljük.
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