
A lepke szárnyainak fesztávolsága 40-45 mm.
Hasonló kinézet¦, de nagyobb és testesebb, mint
a vetési bagolylepke (A. segetum). A hímek
csápjai fés¦sek. Az elülsŒ szárnyai alapszíne
szürkésbarna, a foltok és vonalak sokkal
sötétebbek, jól kirajzolódnak. A csapfolt rövid és
nagyon széles.

A hernyó tápnövénye: szántóföldi és zöldségnö-
vények, burgonya, spárga, gabonafélék, eseten-
ként szŒlŒ is.

Fés¦s földibagoly - Agrotis crassa Hbn.

A lepke, amit a csapda fog

A feromoncsapdát a vizsgált növénykultúra közelébe, a lombozat tetejének szintjére helyezzük ki. A
csapdákat a közeli gyümölcsfák, vagy bokrok lombos ágaira is elŒnyös kiakasztani 1,0-1,5 m magasságban,
lehetŒleg szélvédett helyre, nehogy az erŒs szél a csapdát "megpörgethesse". A csapdázás megkezdésének
javasolt idŒpontja május közepe.

Kárképe: a hernyók a talajban élnek, és a gumókat és gyökereket támadják meg. Általában hazánkban
másodlagos jelentŒség¦.

A CSALOMON®  csapda szelektivitása: a csapdába az fés¦s földibaglyon kívül esetenként néhány példány
a gamma bagolylepkébŒl (Autographa gamma) vagy a vetési bagolylepkébŒl is berepülhet. A gamma
bagolynál a szárnyak sokkal sötétebb alapszín¦ek, és a jellegzetes "Y" jel jól látható. A vetési bagolylepkék
kisebbek, keskenyebbek, és a csapfoltjuk kisebb, jelentéktelenebb. (Felhívjuk a figyelmet, hogy
csapdaválasztékunkban a gamma ill. vetési bagolylepkékre célzottan optimalizált, fajspecifikus csapdák is
kaphatók!). Más lepkék csak véletlenszer¦en repülnek a csapdákba, s jól megkülönböztethetŒek a fés¦s
földibagolytól kisebb termetük, ill. eltérŒ szárnymintázatuk alapján.
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A CSALOMON® csapda vonzóképessége: környezeti viszonyoktól függŒen 4-6 hét. Ezután a csapdát a
biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra!

A RAG ragacsos csapdatípus kíválóan alkalmas a faj jelenlétének észlelésére, és a rajzás követésére. A
ragacslap cseréje 7 - 10 naponként (ill. rajzáscsúcs idejében még gyakrabban) szükséges lehet.

A                         az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.
Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637,
06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>;  internet:
<www.julia-nki.hu/csalomon>
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Fotó: Nagy Z. L.

Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!
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